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 3 ةمدقملا

 رورش نم هللاب ذوعنو «هرفختسنو هنيعتسنو هدمحن «هلل دمحلا نإ
 الف للضي نمو «هل لضم الف هللا هدهي نم ءانلامعأ تائيسو ءانسفنأ
 ًادمحم نأ دهشأو «هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو «هل يداه

 .ًاريثك ًاميلست ملسو هبحصو هلآو هيلع هللا یلص هلوسرو هدبع
 دعب امأ

 لئاسملا ضعب عبط يف  ًاريخ هللا مهازج  ةوخإلا ضعب بغر دقف

 نب دمحم خيشلا .ةمالعلا انخيش ىواتف نم مالسإلا ناكرأب ةقلعتملا

 اهتمجرت من نمو ةيبرعلا ةغللاب اهرشنل  ىلاعت هللا هظفح - نيميثعلا حلاص
 «ىلاعت هللا باتك ىلع دامتعالا نم هب زيمتت امل ءاهعفن معيل تاغل ةدعب

 تضرعف «قيقحتلاب مهل دوهشملا ملعلا لهأ لاوقأو لكك هلوسر ةنسو
 ءازجلا ريخ نيملسملاو مالسإلا نع هازجو هللا هظفح - انخيش ىلع رمألا
 .ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلا نم هيف امل ؛هيلع عجشو كلذب بحرف -

 . يعرشلا ملعلا رشنو
 ىواتفلا هذه عمج يف تعرش «ههيجوتو هتليضف ةقفاوم دعبو

 .اهدقع لمتكا ىتح ىواتفلا عومجم نم اهئاقتناو



 نأو «لمعلا اذهب عفني نأ «همركو هنمب - لجو زع - هللا لأسأ
 ءءازجلا ريخ انخيش ةليضف يزجي نأو «ميركلا ههجول ًاصلاخ هلعجي
 هللا لصو ؛ميرك داوج هنإ «هرمعو هلمعو هملع يف كرابي نأو
 . نيعمجأ هبحصو هلآو دمحم انيبن ىلع ملسو

 ملقب

 نايت لصا نر کف







 ةديقعلا ىواتف
 0ن 0 5
 ؟هعاونأو ديحوتلا فيرعت ام ١: سس

 لعج يأ «دحوي دحو ردصم» :ةغل ديحوتلا :تاوحلا

 امع مكحلا يفن «تابثإو يفنب الإ ققحتي ال اذهو «ًادحاو ءيشلا

 ديحوتلا ناسنإلل متي ال هنإ : لوقن الثمف هل هتابثإو «دحوملا ىوس

 لجو زع هللا ىوس امع ةيهولألا يفنيف هللا الإ هلإ ال نأ دهشي ىتح

 تابثإلاو «ضحم ليطعت ضحملا يفنلا نأ كلذو ءهدحو هلل اهتبثيو

 «مئاق نالف» اًلثم تلق ولف .مكحلا يف ريغلا ةكراشم عنمي ال ضحملا

 هكراشي نأ زئاجلا نم هنأل ؛هب هدحوت مل كنكل مايقلا هل تبثأ انهف

 مو ًاضحم ًايفن تيفن دقف «مئاق ال» تلق ولو «مايقلا اذه يف هريغ

 نوكت ذئنيحف «ديز الإ مئاق ال» :تلق اذإف ءدحأل مايقلا تبثت

 قيقحت وه اذهو «هاوس نمع مايقلا تيفن ثيح مايقلاب ًاديز تدحو
 نمضتي ىتح ًاديحوت نوكي ال ديحوتلا نأ يأ ‹ عقاولا يف ديحوتلا

 .ًاتابثإو ًايفن
 يف اهلك لخدت - لجو زع- هلل ةبسنلاب ديحوتلا عاونأو

 . هب صتخي امب ىلاعتو هناحبس هللا دارفإ) وهو ماع فيرعت
 : ةثالث ملعلا لهأ هركذ ام بسح يهو

 . ةيبوبرلا ديحوت : لوألا
 .ةيهولألا ديحوت : يناثلا

 . تافصلاو ءامسألا ديحوت : ثلاثلا
 تايآلا يف رظنلاو «ءارقتسالاو عبتتلاب كلذ اوملعو

 ةثالثلا عاونألا هذه نع جرخي ال ديحوتلا نأ اودجوف «ثيداحألاو

 : عاونأ ةثالث ىلإ ديحوتلا اوعونف



 مالسإلا ناكرأ ىواتف

 - ىلاعتو هناحبس - هللا دارفإ) وهو :ةيبوبرلا ديحوت : لوألا

 كلذ ليصفتو «ريبدتلاو .كلملاو «قلخلاب

 هدحو ىلاعت هللاف : قلخلاب  ىلاعت هللا دارفإل ةبسنلاب :الوأ
 هلأ ريع ٍقللَح نم له # :ىلاعت هللا لاق ءهاوس قلاخ ال قلاخلا وه

 4 :ةيآلا «رطاف ووش . 4 وه الإ هلل آل نضال سل نم كفر

 فأ قلي ال نمک قلص نمفأ ا : رافكلا ةهلآ نالطب ًانيبم ىلاعت لاقو
 قلاخلا وه هدحو ىلاعت هللاف .(17 :ةيآلا «لحنلا ةروس) . 4 تور ڪر
 «هتالوعفم نم عقي ام لمشي هقلخو «ًاریدقت هردقف ءيش لك قلخ
 ناميإلا مامت نم ناك اذهلو ءًاضيأ هقلخ تالوعفم نم عقي امو
 : ىلاعت هللا لاق امك دابعلا لاعفأل ًاقلاخ ىلاعت هللا نأب نمؤت نأ ردقلاب

 نأ كلذ هجوو .(45 :ةيآلا «تافاصلا ةروس) . 4َنَوُلَمَكتاَمَو كقلح ُهَللاَو #
 قلاخ ءىثلا قلاخو «هل قولخم دبعلاو «هتافص نم دبعلا لعف

 ةردقو ةمراج ةدارإب لصاح ديعلا لعق نأ رخآ هجروا ءةتافضل
 قلاخو - لجو زع هلل ناتقولخ امهاتلك ةردقلاو ةدارإلاو «ةمات

 . ببسملل قلاخ ماتلا ببسلا

 عم قلخلاب - لجو زع هللا دارفإ نيب عمجن فيك :ليق نإف
 َكراَبَتَف # : ىلاعت هللا لوق هيلع لدي امك هللا ريغل تبثي دق قلخلا نأ
 يف هلك ىبنلا لوقو ٠١(. :ةيآلا «نونمؤملا ةروس) . 4 نقتل ُنَسَحَأ هَ
 ؟ «متقلخ ام اويحأ : مهل لاقي» :نيروصملا

 الف هللا قلخك قلخي ال ىلاعت هللا ريغ نأ :كلذ ىلع باوجلاف

 ءاسنلاو لاجرلل هسبل هركي اميف ةراجتلا باب «عويبلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(
 .(95) )51١١5( ناويحلا ريوصت ميرحت باب «سابللا باتك :ملسمو )235١5(«



 ةديقعلا ىواتف

 بسس او
 ىلاعت هللا ريغ قلخ امنإو «تيم ءايحإ الو «مودعم داجيإ هنكمي

 هلل قولخم وهو ىرخأ ةفص ىلإ ةفص نم ءيشلا ليوحتو رييغتلاب نوكي

 ءًائيش ثدحي مل هنإف ةروص روص اذإ ءالثم روصملاف - لجو زع-
 ةروص ىلإ نيطلا لوحي امك «ءيش ىلإ ًائيش لوح هنأ كلانه ام ةياغ

 ةروص ىلإ ءاضيبلا ةعقرلا نيولتلاب لوحي امكو «لمج ةروص وأ ءريط
 هللا قلخ نم ءاضيبلا ةقرولاو - لجو زع هللا قلخ نم دادملاف ةنولم

 زع هللا ىلإ ةبسنلاب قلخلا تابثإ نيب قرفلا وه اذه - لجو زع
 هللا نوكي اذه ىلعو .قولخملا ىلإ ةبسنلاب قلخلا تابثإو - لجو
 . هب صتخي يذلا قلخلاب ًادرفنم  ىلاعتو هناحبس -

 كلاملا وه هدحو ىلاعت هللاف كلملاب  ىلاعت هللا دارفإ :ًايناث
 و ص ررر

 . 4 رَ ىم لک لع وهو كلما ودي ىلا ربت ٭ : ىلاعت هللا لاق امك
 وْ لڪ يٴ ام ويب نم لق # : ىلاعت لاقو ١(. :ةيآلا «كلملا ةروس)

 كلاملاف .(۸۸ :ةيآلا «نونمؤملا ةروس) . € هيلع راج الو ريج وهو

 ةبسنو «هدحو - ىلاعتو هناحبس - هللا وه لماشلا ماعلا قلطملا كلملا

 كلملا هريغل - لجو زع هللا تبثأ دقف ةيفاضإ ةبسن هريغ ىلإ كلملا

 ءرونلا ةروس) . 4 دَحِياََمَم مرتك ام ّوأ# :ىلاعت هلوق يف امك
 روس . « مهني َتكَلَم اَمْوَأ َمهِجيونَأ حط الإ :هلوقو 1١(. :ةيآلا

 هللا ريغل نأ ىلع ةلادلا صوصنلا نم كلذ ريغ ىلإ .(5 :ةيآلا «نونمؤملا
 كلم وهف - لجو زع هللا كلمك سيل كلملا اذه نكل ءًاكلم ىلاعت
 ال ديزل يذلا تيبلاف «لمشي ال رصاق كلم «ديقم كلمو ءرصاق

 كلملا اذه مث «ديز هكلمي ال ورمعل يذلا تيبلاو ءورمع هكلمي
 نذأ يذلا هجولا ىلع الإ كلم اميف ناسنإلا فرصتي ال ثيحب ديقم



 ااا  گ هنو
 كرابت - هللا لاقو «لاملا ةعاضإ نع يب يبنلا ىه اذهلو «هيف هللا

 ةروس) . © امني کل هلآ لَعَج ىلا کوما ےاھقسلا اونو الو # :ىلاعتو
 كلمو رصاق ناسنإلا كلم نأ ىلع ليلد اذهو .(ه :ةيآلا ءءاسنلا

 لماش ماع كلم وهف  ىلاعتو هناحبس هللا كلم فالخب «ديقم

 امع لأسُي الو ءاشي ام  ىلاعتو هناحبس هللا لعفي قلطم كلمو

 . نولأسي مهو لعفي
 ربدي يذلا وهف ريبدتلاب درفنم - لجو زعهللاف «ريبدتلا :اثلا

 :- ىلاعتو هناحبس هللا لاق امك ضرألاو تاوامسلا ربديو قلخلا

 .فارعألا ةروس) . € َنيِمِلتَمْلا ثر هلأ كرات سلاو قلا هل الأ #

 هضراعي الو ءىش هنود لوحي ال لماش ريبدتلا اذهو ٠٤(. :ةيآلا

 هلاومأ ناسنإلا ريبدتك تاقولخملا ضعبل نوكي يذلا ريبدتلاو .ءيش
 ريغ ديقمو «دودحم قيض ريبدت وه كلذ ةشأ امو: ةمدكتو ةناملغَو

 دارفإ» وه ةيبوبرلا ديحوت نإ انلوق ةحص قدص كلذب رهظف «قلطم
 .«ريبدتلاو «كلملاو «قلخلاب هللا

 هناحبس - هللا دارفإ» وهو «ةيهولألا ديحوت :يناثلا عونلا
 برقتيو هدبعي ًادحأ هللا عم ناسنإلا ذختي ال نأب «ةدابعلاب  ىلاعتو

 ديحوتلا نم عونلا اذهو «هيلإ برقتيو - ىلاعت هللا دبعي امك هيلإ
 حابتساو لَك يبنلا مهلتاق نيذلا نوكرشملا هيف لض يذلا وه
 مهءاسن ىبسو «مهرایدو ‹«مهضرأو «مهلاومأو «مهءامد

 هيوخأ عم بتكلا هب تلزنأو «لسرلا هب تثعب يذلا وهو «مهتيرذو
 لسرلا جلاعي ام رثكأ نكل «تافصلاو ءامسألاو «ةيبوبرلا يديحوت

Eتيب - يقرا ديم ةدوهو  



 ةديقعلا ىواتف
 رس اإ-- ب بتببلتل

 ال  ىلاعتو هناحبس هللا ريغل ةدابعلا نم ًائيش ناسنإلا فرصي ال

 نم دحأ يأل الو ‹حلاص يلول الو «لسرم يبنل الو «برقم كلم

 اذهب لخأ نمو - لجو زع هلل الإ حصت ال ةدابعلا نأل ؛نيقولخملا

 ديحوتبو «ةيبوبرلا ديحوتب رقأ نإو «رفاك كرشم وهف ديحوتلا
 هناحبس - هللا نأب نمؤي سانلا نم الجر نأ ولف .تافصلاو ءامسألا
 هناحبس  هنأو ءرومألا عيمجل ربدملا «كلاملا «قلاخلا وه  ىلاعتو

 عم دبعي نكل تافصلاو ءامسألا نم هقحتسي امل قحتسملا  ىلاعتو

 ولف . . تافصلاو ءامسألاو ةيبوبرلا ديحوتب هرارقإ هعفني مل هريغ هللا

 ءامسألا ديحوتو ةيبوبرلا ديحوتب الماك ًارارقإ رقي الجر نأ ضرف

 ًانابرق هل رذني وأ «هبحاص دبعيف ربقلا ىلإ بهذي نكل تافصلاو
 0 00 ءرانلا يف دلاخ رفاك كرشم اذه نإف هيلإ هب برقتي

 E ا ةوأمو ةّتجْلا هيلع هلأ مح _ نَممَّنِإ # :- ىلاعتو

 لكل مولعمل نمو .(ا/١ :ةيآلا «ةدئاملا ةروس) . 4 راحصتأ نم تیل

 ءاي يبنلا مهلتاق نيذلا نيك رشملا نأ - لجو زع - هللا باتك أرق نم

 منغو «مهتيرذو مهءاسن ىبسو «مهلاومأو «مهءامد لحتساو

 نوكشي ال قلاخلا برلا وه هدحو ىلاعت هللا نأب نيرقم اوناك مهضرأ

 نيكرشم كلذب اوراص هريغ هعم نودبعي اوناك امل نكلو «كلذ يف

 .لاملاو مدلا يحابم
 هللا دارفإ) وهو «تافصلاو ءامسألا ديحوت :ثلاثلا عونلا

 هباتك يف هسفن هب فصوو «هسفن هب هللا ىمس امب  ىلاعتو هناحبس -

 «فيرحت ريغ نم هتبثأ ام تابثإب كلذو ةا هلوسر ناسل ىلع وأ

 امب ناميولا نم دبالف .«ليثمت الو «فييكت ريغ نمو «ليطعت الو



 مالسإلا ناكرأ ىواتف

 ءزاجملا ال ةقيقحلا هجو ىلع هسفن هب فصوو هسفن هب هللا ىمس
 ديحوتلا عاونأ نم عونلا اذهو «ليثمت الو «فييكت ريغ نم نكلو
 نوبستني نيذلا ةلبقلا لهأ نم ةمألا هذه نم فئاوط هيف لض

 «مالسإلا نم هب جرخي اًولغ هيزنتلاو يفنلا يف الغ نم مهنم
 فلسلا ةقيرط نكلو .ةنسلا لهأ نم بيرق مهنمو «طسوتم مهنمو
 ىمس امب فصويو هللا ىمسي نأ وه ديحوتلا نم عونلا اذه يف
 الو «ليطعت الو «فيرحت ال «ةقيقحلا هجو ىلع هسفن هب فصوو
 . ليثمت الو «فييكت

 ىحلاب هسفن ىمس - ىلاعتو هناحبس - هللا نأ :كلذ لاثم
 ىلاعت هللا ءامسأ نم مسا يحلا نأب نمؤن نأ انيلع بجيف مويقلا
 ةايحلا يهو فصو نم مسالا اذه هنمضت امب نمؤن نأ انيلع بجيو
 ف كلا يو اف اهب لورد يم لا ا ةلماكلا
 هناحبس - هللا ءامسأ نم امسا عيمسلاب نمؤن نأ انيلعف عيمسلاب
 يذلا مكحلا وهو عمسي هنأبو «هتافص نم ةفص عمسلابو - ىلاعتو

 ًاعمس وأ «عمس الب ًاعيمس نإف «ةفصلا كلتو مسالا كلذ هاضتقا
 . سقف اذه ىلعو لاحم ءيش اذه عومسم كاردإ الب

 تاع لولم هلأ دي دولا تاكو # : ىلاعت هللا لاق :رخآ لاثم
 «ةدئاملا ةروس) . 4 ذكي فك قي نطو ماد لب اولا ا أول مدي

 هسفنل تبثأف . € ناتطوسبم هادی لب ## : ىلاعت هللا لاق انهف .(14 :ةيآلا

 نأ انيلع بجيف «عساولا ءاطعلا وهو «طسبلاب نيتفوصوم نيدي
 نكلو «معنلاو ءاطعلاب نيتطوسبم نيتنثا نيدي ىلاعت هلل نأب نمؤن



 5 ةديقعلا ىواتف

 هناحبس - هللا نأل ؛نيقولخملا يديأب امهلثمن نأ الو «نيديلا كلت

EOS cs 
 ام سِحبوَمْلا یر مرح امّنِإ لف # : ىلاعت هللا لوقيو ١١(. :ةيآلا «ىروشلا

 اكدطْلُس وب لر ر ام لأي ارش نأو ٌّقحْلأ ريكي ىتبأو مالو نط امو اهو رھظ
 زع - لوقيو .(۴۳ :ةيآلا «فارعألا ةروس) . 6 نوماع ال ام هلآ لع أوُلوفَت نأو

 لع داَوفْلاَو صبا حملا نإ لع وپ کک سل ام فق ال ٭ :- لجو
 نتاع لثما ن و . 4 اًومَمم ُهْنَع ناک کیلو

 دک سی 9 :ىلاعت هللا لوق بذك دقف نيقولخملا يديأب نيديلا
 : هلوق يف ىلاعت هللا ىصع دقو ١١(. :ةيآلا ؛ىروشلا ةروس) . € ٤ش

 لاقو امهفيك نمو ۷٤(. :ةيآلا ءلحنلا ةروس) . لالا راوين الق »

 ال ام هللا ىلع لاق دقف «ةيفيكلا هذه تناك ًآّيأ ةنيعم ةيفيك ىلع امه

 . ملع هب هل سيل ام ىفقو «ملعی
 هشرع ىلع هللا ءاوتسا وهو : تافصلا يف ًايناث الاثم برضنو

 عضاوم ةعبس يف شرعلا ىلع ىوتسا هنأ هسفنل تبثأ ىلاعت هللا نإف

 انعجر اذإو *شرعلا ىلع# ظفلبو *ىوتسا# ظفلب اهلك هباتك نم
 الإ يضتقي ال ىلعب يدع اذإ هاندجو ةيبرعلا ةغللا يف ءاوتسالا ىلإ
 شمل لع نحيل :ىلاعت هلوق ىنعم نوكيف ءولعلاو عافترالا

 ىلع الع هنأ .تايالا نم اهلاثمأو :(6 مالا ذل ةروس) . * ئوتسأ

 ولعلا اذهو «ناوكألا عيمج ىلع ماعلا ولعلا ريغ ءاّصاخ اًولع هشرع

 هب قيلي اًولع هشرع ىلع ٍلاع وهف «ةقيقحلا هجو ىلع ىلاعت هلل تبا
 ىلع هولع الو ءريرسلا ىلع ناسنإلا ولع هبشي ال - لجو زع-
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 ےک  اااتبس 79
 کک رمو : ا ل

 اذ مکی همز أوردت م ءدووهط لع اوس 6 9) دویگرت ام عنو افلا ی
 ٤ َنِرَفْم مل اگ امو اده انآ رس یل نح نلبس اولوقو دلع موس
 ا 4 EE ET TEE .4 م اني ّلِإ اتو

 هللا نأل ؛هشرع ىلع هللا ءاوتسا هلثامي نأ نكمي ال ءيش ىلع قولخملا

 شرعلا ىلع ىوتسا ىنعم نإ لاق نم ًاميظع أطخ أطخأ دقو

 فلاغو «هعضاوم نع ملكلل فيرحت اذه نأل ؛ شرعلا ىلع ىلوتسا

 مهل نوعباتلاو  مهيلع هللا ناوضر  ةباحصلا هيلع عمجأ ال

 ةبسنلاب اهب هوفتي نأ نمؤمل نكمي ال ةلطاب مزاولل مزلتسمو «ناسحإب
 امك كش الب ةيبرعلا ةغللاب لزن ميركلا نآرقلاو .- لجو زع هلل
 ڪَل اًيبَرَع ات ُهَنلَعَج ا : لاتو هنا شت ا لا

 لع ىوتسا» ةغيص ىضتقمو ..( :ةبآلا «فرخزلا ةروس) . توقعت

 قباطملا اهانعم وه لب «رارقتسالاو ولعلا ةيبرعلا ةغللا يف «اذك

 نيلي اضاخ دلع هيلع الغ ىأ نكرعلا لغ ىا عمت فلل
 ملكلا فرح دقف ءاليتسالاب ءاوتسالا رسف اذإف «هتمظعو هلالجب

 وهو نآرقلا ةغل هيلع لدت يذلا ىنعملا ىفن ثيح «هعضاوم نع

 . الطاب رخآ ىنعم تبثأو ولعلا
 ىنعملا اذه ىلع نوعمجم ناسحإب مهل نيعباتلاو فلسلا نإ مث

 ءاج اذإو كلذ فالخب هريسفت يف دحاو فرح مهنع تأي ملذإ

 هرهاظ فلاخي امب هريسفت فلسلا نع دري ملو ةنسلاو نآرقلا يف ظفللا
 . هيلع لدي ام اودقتعاو هرهاظ ىلع هوقبأ مهنأ لصألاف
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 ارس ب ب ببا

 اورسف مهنأب فلسلا نع حيرص ظفل درو له : لئاق لاق نإف

 ؟(الع) ب ىوتسا

 نوكي ال نأ ضرف ىلعو «فلسلا نع كلذ درو معن : انلق

 ميزرخلا كارقلا يف الفلل بل لد امي لصألا زر اهيرصأ يعرب

 «ىنعملا نم ةيبرعلا ةغللا هيضتقت هيضتقت ام ىلع قاب هنأ ةيوبنلا ةنسلاو

 . ىنعملا اذه ىلع هل فلسلا تابثإ نوكيف

 : يهف ءاليتسالاب ءاوتسالا رسف نم مزلت يتلا ةلطابلا مزاوللا امأ

 هلل اكلم سيل ضرألاو تاوامسلا قلخ لبق شرعلا نأ :الوأ

 ٍتْوونمَسل َقَلَح یا هلأ مکر تیر » : لاق - ىلاعت - هللا نأل - للاعت -

 .(54 :ةيآلا «فارعألاةروس) . شرما لع وتس هن واي ةَ س يف ضال

 قلخ لبق شرعلا ىلع ًايلوتسم هللا نوكي الف اذه ىلعو
 ::ينضرالاو تاو املا قلك كوخ لاو فاو انهما

 «ضرألا ىلع ىوتسا هللا نإ انلوقب ريبعتلا حصي هنأ :ًايناث

 ىنعم بير الو كش الب اذهو «هتاقولخم نم ءيش يأ ىلع ىوتساو

 .- لجو زع - هللاب قيلي ال لطاب
 .هعضاوم نع ملكلل فيرحت هنأ :ًاثلاث
 .- مهيلع هللا ناوضر -حلاصلا فلسلا عامجإل فلات هنأ :ًاعبار

 - تافصلاو ءامسألا ديحوت هي ةصالخو

 نم هلوسر هل هتبثأ وأ «هسفنل هتبثأ ام هلل تبثن نأ انيلع بجي هنأ

 «ليطعت الو ير ننحرم ل و اراعا

 . ليثمت الو «فييکت الو
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 هيلع هللا لص «يبنلا مهيف ثعب نيذلا نيكرشملا كرش ام : ۲ سل

 ؟ملسو

 ءيبنلا مهيف ثعب نيذلا نيكرشملا كرشل ةبسنلاب :باوجلا
 نآرقلا نأل «ةيبوبرلا يف ًاكرش سيل هنإف «ملسو هيلع هللا ىلص
 . طقف ةدابعلا يف نوكرشي اوناك امنإ مهنأ ىلع لدي ميركلا

 بيخ هنأو ءّبرلا وه هدحو هللا نأب نونمؤيف ةيبوبرلا يف امأ
 ركذ امم كلذ ريغ ىلإ ءوسلا فشكي يذلا وه هنأو «نيرطضملا ةوعد

 .هدحو لجو زع هللا ةيبوبرب مهرارقإ نم مهنع هللا
 اذهو «هعم هللا ريغ نودبعي ةدابعلاب نيك رشم اوناك مهنكلو

 - ظفللا ةلالد بسح  ةرابع وه ديحوتلا َّنأل «ةّلملا نع جرخم كرش
 نأ بجي قوقح هل - ىلاعتو كرابت  هللاو «ًادحاو ءىشلا لعج نع
 : ماسقأ ةثالث ىلإ مسقنت قوقحلا هذهو اهب درفي

 . كلم قوقح-١
 .ةدابع قوقح ۲

 . تافصو ءامسأ قوقح -'

 ديحوت : ماسقأ ةثالث ىلإ ديحوتلا ءاملعلا مّسق اذهلو

 .ةدابعلا ديحوتو «تافصلاو ءامسألا ديحوتو «ةيبوبرلا
 ثيح ةدابعلا مسق «مسقلا اذه يف اوكرشأ امنإ نوكرشملاف

 :_ ىلاعتو كرابت هللا لاق دقو هير هلا هم اس اا
 TN ءءاسنلا ةروس) © ايس و أوُكِرَشُم الو هلأ اودبعاو # 8
 . هتدابع يف يأ

 َدَّنَجْلا هلع هلأ مح دقف واب كرسي نم مَّنِإ # :- ىلاعت - لاقو
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 . .07/7 :ةيآلا «ةدئاملا ةروس) هر رانا نم تیل اَمَو اک لا هنوأمو

 كلَ نود ام رفْعيو دي رشد نأ رفعي ال هلآ نإ # :- ىلاعت - لاقو

 .(8 :ةيآلا ءءاسنلا ةروس) اكه نمل

 . ومءم ورع
 ع

 نإ کل َبِحَتْسَأ نوُعَدأ مير لايو :- ىلاعت - لاقو
¢ 

 ر 2ک ممم

 ترخاد هج د وا وا ن وک کس تلا
 6 ٠ :ةيآلا ءرفاغ

 90 توريكلا أتي لف * : صالخإلا ةروس يف ىلاعت لاقو
 داع انآ كل تك ووو سم ع و ري هاج رو ا ہس م

 الو را دبعأ ام نود یلع منا الو ا نودبَهن ام دبع

 . ند لو گد OE را دبع أ آم تودیع رسمأ و(: 50

 ةروس يهف لمعلا صالخإ ينعي صالخإلا ةروس يف يلوقو
 3 اهنكل «نورفاكلا ةروس ىمسن تناك نإو ‹«لمعلا صالخإ

 ةروس 4دحأ هللا وه لق# ةروس نأ امك يلمع صالخإ ةروس ةقيقحلا

 .قفوملا هللاو . ةديقعو يملع صالخإ

 نم اهريغو ةديقعلا يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ لوصأ ام :" نس

 نم اهريغو دئاقعلا يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةدعاق :باوجلا

 امو اي هلوسر ة هئسو هللا باتکب ماتلا كسمتلا وه ‹نيدلا رومأ

 4 - ىلاعت - هللا لوقل «ةنسو يده نم نودشارلا ءافلخلا هيلع
 07 :ةيآلا نار لإ ةروس) . 4 هنأ كبري نوعیت هلا أ وصيت رم 2 نإ

 ري 03 ر2

 2 سَو هللا َعاطَأ دَ َلوُسَرلَأ عطي نم :- ىلاعت - هلوقلو



 مالسإلا ناكرأ ىواتف
 0000 ل

 هللا لوقلو . ۸٠(. :ةيآلا ءءاسنلا ةروس) .4 اًظيِفَح هع َكَدَلَسَرأ

TE tk LLNS Jd 

 رومألا يف وهف مئانغلا ةمسق يف ناك نإو اذهو .(۷ :ةيآلا ءرشحلا

 موي سانلا بطخي ناك لَك يبنلا نألو ؛ىلوأ باب نم ةيعرشلا
 يدهلا ريخو «هللا باتك ثيدحلا ريخ نإف دعب امأ» :لوقيف «ةعمجلا
 لكو «ةعدب ةثدحم لكو ءاهتاثدحم رومألا رشو لَك هدمحم يده

 . «رانلا يف ةلالض لكو «ةلالض ةعدب

 نيدشارلا ءافلخلا ةنسو .يتنسب مكيلع» :4 هلوقلو

 مكايإو ءذجاونلاب اهيلع اوضعو اهب اوكسمت «يدعب نم نييدهملا
 . “(ةلالض ةعدب لكو «ةعدب ةثدحم لك نإف .رومألا تاثدحمو
 مهجاهنمو ةعامجلاو ةنسلا لهأ قيرطف «ةريثك اذه يف صوصنلاو

 ءافلخلا ةنسو هلك هلوسر ةنسو هللا باتكب ماتلا كسمتلا وه
 الو نيدلا نوميقي مہ كلذ نمو «هدعب نم ٍنييدهملا ةقودسارلا

 یو ام نیلا ني مک لرش ۶# : ىلاعت هللا لوقل ًالاثتما هيف نوقرفتي

 dF نأ وسو سوُمَو گا دب اَْيَصَواَمَو َكَيلِإ اَنَبَحوَأ یاو اسود هي
 لصح نإو مهو .(1 : هلا تروا ةروس) . & هيف ًاوفَرفتت الو لأ

 فاللخلا اذه نإف ‹غاسم هيف داهتجالل ام لصحي ام فالخلا نم مهنيب

 نإو «نيباحتم نيفلآتم مهدجت لب مهيولق فالتخا ىلإ يدؤي ال
 .داهتجالا هقيرط يذلا فالتخالا اذه مهنم لصح

 )٤۳(. (851/) ةبطخلاو ةالصلا فيفخت باب «ةعمجلا باتك ءملسم هجرخأ )1)

 )٤٦٠۷(. ةنسلا موزل يف باب «ةنسلا باتك «دواد وبأ هجرخأ (۲)
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 ؟ةعامجلاو ةنسلا لهأ مه نم : ٤ سل

 «ةنسلاب اوكسمت نيذلا مه ةعامجلاو ةنسلا لهأ :باوجلا

 ةيملعلا رومألا يف ال ءاهاوس ىلإ اوتفتلي ملو ءاهيلع اوعمتجاو
 ؛ةنسلا لهآ اوُكس اذهلو «ةيمكحلا ةيلمعلا رومألا يف الو «ةيدقعلا

 .اهيلع نوعمتجم مهنأل ؛ةعامجلا لهأ اوُمسو ءاهب نوكسمتم مهأل

 هيلع مه اميف نيفلتخم ممتدجو ةعدبلا لهأ لاوحأ تلمأت اذإو

 ةنسلا نع نوديعب مهنأ ىلع لدي امم «يلمعلا وأ يدقعلا جاهنملا نم

 . ةعدبلا نم اوثدحأ ام ردقب

 دعب هتمأ قارتفا نع «ملسو هيلع هللا لص «يبنلا ريخأ ٠: س

 ؟كلذ نايب مكتليضف نم لمأن «هتافو
 “هنع حص اميف «ملسو هيلع هللا لص «يبنلا ريخأ : باوجلا

 نيتنثا ىلع ىراصنلاو «ةقرف نيعبسو ىدحإ ىلع اوقرتفا دوهيلا نأ
 «ةقرف نيعبسو ثالث ىلع قرتفتس ةمألا هذه نأو «ةقرف نيعبسو

 ناك ام لثم ىلع ناك ام يهو «ةدحاو الإ رانلا يف اهلك قرفلا هذهو

 يه ةقرفلا هذهو «هباحصأو «ملسو هيلع هللا لص ‹يبنلا هيلع

 نم ةرخآلا يف وجنتو « عدبلا نم ايندلا يف تجن يتلا ةيجانلا ةقرفلا

 ةرهاظ لازتال يتلا ةعاسلا مايق ىلإ ةروصنملا ةفئاطلا يهو «رانلا

 . لجو زع- هللا رمأب ةمئاق

 باتك «يذمرتلاو «(50597) ةنسلا حرش باب «ةنسلا باتك «دواد وبأ هجرخأ )١(

 ةمألا قارتفا باب «نتفلا باتك «هجام نباو «(755157) ةمألا هذه قارتفا باب ناميإلا

(۳۹۹۱). 
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 قحلا ىلع اهنم ةدحاو ىتلا نوعبسلاو ثالثلا قرفلا هذهو

 بعشو ءاهددعي نأ سائلا. نضعب لواتع.دق :لطابلا لغىقابلاو
 ىلإ اولصيل ًاعورف ةبعش لك نم لعجو «بعش سم ىلإ عدبلا لهأ
 ضعب ىأرو «ملسو هيلع هللا ىلص .يبنلا هنيع يذلا ددعلا اذه

 اهدحو تسيل قرفلا هذه نأل ؛دادعتلا نع فكلا ىلوألا نأ سانلا
 نم هيلع تناك امم رثكأ ًالالض سانأ ّلض دق لب تلض يتلا يه
 «ةقرف نيعبسو نيتنثاب قرفلا هذه ترصح نأ دعب تثدحو «لبق
 رخآ يف الإ هئاهتناب ملعلا نكمي الو يهتني ال ددعلا اذه نإ اولاقو

 ا ا ا ا
 ةقرف نيعبسو ثالث ىلع قرتفتس ةمألا هذه نإ لوقنو «ملسو هيلع
 هيلع ناك ام فلاخ نم لك :لوقن مث «ةدحاو الإ رانلا يف اهلك
 E ا لا «يبنلا

 اهنم ملعن مل لوصأ ىلإ راشأ ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نوكي دقو

 ًاعورف نمضتت لوصأ ىلإ راشأ نوكي دقو ءةرشعلا غلبي ام الإ نالا

 ا ل ااا
 دا 1
9 e 

 mee ةقرفلا صئاصخ زربأ ام :5 س
 ؟ةيجانلا ةق ةقرفلا نم ناسنإلا عرج نصئاصملا

 امب كسمتلا ىه ةيجانلا ةقرفلل صئاصخلا زربأ :باوجلا

 :ةلماعلاو «قالخألاو دالا « ةديقعلا ىر ىلا هيلع ناك
 ايف ةكواب ةحاكا ةف فلا د ةعيرألا نوم أل[ نق

 ةنسو «هللا باتك هيلع لد امب ةكسمتم اهدجت ةديقعلا يفف
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 ر ااا
 «هتيبوبرو «هللا ةيهولأ يف صلاخلا ديحوتلا نم يب هلوسر
 . هتافصو هئامسأو

 اهقيبطتو ماتلا اهكسمت يف ةزيمتم ةقرفلا هذه دجت تادابعلا ينو

 ءاهتافصو ءاهسانجأ 2 تادابعلا ف لم ىبنلا هيلع ناك ال

 ًاعادتبا مهدنع دجت الف ءاهيابسأو ءاهتنكمأو ءاهتنمزأو ءاهرادقأو

 ال ءهلوسرو هللا عم بدألا ةياغ نوبدأتم مه لب «هللا نيد يف

 نذأي مل تادابعلا نم ءيش لاخدإ يف هلوسرو هللا يدي نيب نومدقتي

 . هللا هب

 نسحب مهريغ نع نيزيمتم كلذك مهدجت قالخألا يفو
 ةقالطو ءردصلا حارشناو «نيملسملل ريخلا ةبحمك قالخألا

 مراكم نم كلذ ريغ ىلإ ةعاجشلاو «مركلاو قطنملا نسحو «هجولا
 . اهنساحمو قالخألا

 نايبلاو «قدصلاب سانلا نولماعي مهدجت تالماعملا يفو

 اقرفتي مل ام رايخلاب ناعيبلا» : هلوق يف ايب يبنلا امهيلإ راشأ نيذللا

 ةكرب تقحم امتكو ابذك نإو ءامهعيب يف امهل كروب انيبو اقدص نإف
 . "(امهعيب

 نم هنوك نع ناسنإلا جرخي ال صئاصخلا هذه نم صقنلاو
 بناج يف صقنلاو ءاولمع اغ تاجرد لكل نكل ‹ةيجانلا ةقرفلا

 «صالخإلاب لالخإلا لثم ةيجانلا ةقرفلا نع هجرخي امبر ديحوتلا

 . ةيجانلا ةقرفلا نم هنوك نع هجرخت عدبب يتأي امبر عدبلا يف كلذكو

 احصنو امتكي ملو ناعيبلا نيب اذإ باب ؛عويبلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 )٠١۴۲(. نايبلاو عيبلا يف قدصلا باب ‹عويبلا باتك «ملسمو ‹()*74)
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 ےک  س#)

 نم امه لالخإلا جرخي الف تالماعملاو قالخألا ةلأسم يف امأ

 . هتبترم صقني كلذ ناك نإو ةقرفلا هذه

 ام مهأ نم نإف قالخألا ةلأسم يف ليصفت ىلإ جاتحن دقو
 يذلا قحلا ىلع قافتالاو «ةملكلا عامتجا قالخألا نم نوكي
 ہو سوا نيا ني كَل عرس 9# :هلوق يف - ىلاعت - هللا هب اناصوأ

 أومقأ نأ خوسعو مومو مهرب دب اًمْيَصَو امو َكَيَلِ ملا
 نيذلا نأ ريخأو ١۳(. :ةيآلا «ىروشلا ةروس) . € هيف اوره لو نذل

 زع هللا لاقف .مهنم ءیرب ل ا دمحم نأ ًاعيش اوناكو مهنيد اوقرف

 ةروس) . 4 ءْىَش يف نم تسل اعيش اواو يد أوقف يلا نإ 3 : - لجو

 زربأ نم بولقلا فالتئاو ةملكلا قافتاف ١159(. :ةيآلا «ماعنألا

 لصح اذإ مهف  ةعامجلاو ةنسلا لهأ  ةيجانلا ةقرفلا صئاصخ
 لمحي ال ةيداهتجالا رومألا يف داهتجالا نع ءىشان فالخ مهنيب

 نودقتعي لب ءءاضغب الو «ةوادع الو ءًادقح ضعب ىلع مهضعب

 دحاولا نإ ىتح «فالخلا اذه مهنيب لصح نإو ىتح ةوخإ مهنأ

 هنأ مامإلا ىريو ءءوضو ىلع سيل هنأ یری نم فلخ يلصيل مهنم

 محل لكأ صخش فلخ يلصي مهنم دحاولا نأ لثم ءءوضو ىلع
 هنأ ىري مومأملاو ءءوضولا ضقني ال هنأ ىري مامإلا اذهو «لبإ

 نإو «ةحيحص مامإلا كلذ فلخ ةالصلا نأ ىريف ءوضولا ضقني
 اذه لك «ةحيحص ريغ هتالص نأ ىأرل هسفنب اهالص ول وه ناك
 داهتجالا هيف غوسي اميف داهتجا نع ءىشانلا فالخلا نأ نوري مهل
 بجي ام عبت دق نيفلتخملا نم دحاو لك نأل ؛ فالخب ةقيقحلا يف سيل

 نأ نوري مهف «هنع لودعلا هل زوجي ال يذلا ليلدلا نم هعابتا هيلع
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 دق ةقيقحلا يف وه ليلدلل ًاعابتا ام لمع يف مهفلاخ اذإ مهاخأ

 مهفلاخ اذإف «ناك امنيأ ليلدلا عابتا ىلإ نوعدي مه مهنأل ؛ ؛مهقفاو

 ام لغ ىشف هنأل ؛مهقفاو دق ةقيقحلا يف وهف «هدنع ليلدل ةقفاوم

 ال هللا لوسر ةنسو هللا باتك ميكحت نم هيلإ نودبيو هيلإ نوعدي

 ةباحصلا نيب فالخلا نم لصح ام ملعلا لهأ نم ريثك ىلع ىفخي الو
 «مهنم ًادحأ فنعي ملو لَك يبنلا دهع يف ىتح «رومألا هذه لثم يف

 ليربج هءاجو بازحألا ةوزغ نم عجر امل مالسلاو ةالصلا هيلع هنإف

 يبنلا بدنف دهعلا اوضقن نيذلا ةظيرق ينب ىلإ جرخي نأ هيلإ راشأو
 ينب يف الإ رصعلا مكنم دحأ نيلصي ال» :لاقف هباحصأ هي

 ةالص مهتقهرأو ةظيرق ينب ىلإ ةنيدملا نم اوجرخف . “(ةظيرق

 دعب ةظيرق ينب ىلإ لصو ىتح رصعلا ةالص رخأ نم مهنمف رصعلا
 الإ رصعلا مكنم دحأ نيلصي ال» : لاق كي يبنلا نأل ؛تقولا جورخ

 لوسرلا نإ لاقو ءاهتقو يف ةالصلا ىلص نم مهنمو . «ةظيرق ينب يف

 نع ةالصلا رخؤن نأ انم دري ملو جورخلا ىلإ ةردابملا انم دارأ كي

 يك يبنلا فتعي مل كلذ عم نكلو - نوبيصملا مه ءالؤهو - اهتقو
 وأ «ةوادع رخالا ىلع دحاو لك لمحي ملو «نيتفئاطلا نم ًادحأ

 بجاولا نأ ىرأ كلذل نا الع وهف ر تداعب هان

 ال نأو «ةدحاو ةمأ اونوكي نأ ةنسلا ىلإ نوبستني نيذلا نيملسملا ىلع

 ةفئاط ىلإ رخآلاو «ةفئاط ىلإ يمتني اذه «بزحت مهنيب لصحي
 اميف نورحانتي ثيحب ءاذكهو «ةثلاث ةفئاط ىلإ ثلاثلاو «ىرخأ

 هجرخأو :(457) بولطملاو بلاطلا ةالص باب «فوخلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 .(١ا/ا/٠) وزغلاب ةردابملا باب .ريسلاو داهجلا باتك ءملسم



o 
 فالتخا لجأ نم نوضغابتيو نوداعتيو «نسلألا ةنسأب مهنيب

 ءاهنيعب ةفئاط لك صخأ نأ ىلإ ةجاح الو «داهتجالا هيف غوسي

 .رمألا هل نيبتيو مهفي لقاعلا نكلو
 نإو ىتح اودحتي نأ ةعامجلاو ةنسلا لهأ ىلع بجي هنأ ىرأف

 نإف مهماهفأ بسح صوصنلا هيضتقت اميف هيف نوفلتخي اميف اوفلتخا
 ةملكلا داحتاو بولقلا فالتئا مهملاو «دمحلا هللو ةعس هيف رمأ اذه

 ءاوس اوقرفتي نأ نيملسملا نم نوبحي نيملسملا ءادعأ نأ بير الو
 ةيالولاب نورهاظتي ءادعأ وأ «ةوادعلاب نوحرصي ءادعأ اوناك

 هذ یمن نأ بجاولاف «كلذك اوسيل مهو مالسإلل وأ «نيملسملل

 .ةدحاو ةملك ىلع قافتالا ىهو ةيجانلا ةفئاطلل ةزيم ىه ىتلا ةزيملا

 ؟نيدلا يف طسولاب دارملا ام :۷ سل
 ام زواجتيف هيف ناسنإلا ولغي ال نأ نيدلا يف طسولا :باوجلا

 هناحبس - هللا دح امع صقنیف هيف رصقي الو - لجو زع- هللا دح
 او

 يف ولغلاو هلك يبنلا ةريسب كسمتي نأ نيدلا يف طسولا
 2 ياه ال نأ ىيضقتلاو غرر نأ قيذلا

 لك مانأ الو ليللا موقأ نأ ديرأ انأ لاق لجر :كلذ لاثم

 هلك ليللا ىيحأ نأ بحأف تادابعلا لضفأ نم ةالصلا نآل ءرهدلا

 دهع يف عقو دقو «قح ىلع سيلو هللا نيد يف ٍلاغ اذه :لوقنف ةالص
 ءمانأ الو موقأ انأ ا ر عمتجا ءاذه لثم هب يبنلا

 جوزتأ ال انأ :ثلاثلا لاقو ءرطفأ الو موصأ انآ الا لاقو
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 mm ا ا

 لاب ام» مسو ةالصلا هيلع لاقف لي يبنلا كلذ غلبف «ءاسنلا

 جوزتأو «مانآو موقأو ءرطفأو موصأ انآ ؟اذكو اذك نولوقي ماوقأ
 نيدلا يف اولغ ءالؤهف . a ب تر حد الا

 موص اهيف يتلا ةي هتنس نع اوبغر مهأل ءالي لوسرلا مهنم أربتو
 . ءاسن جوزتو «مونو مايقو ار

 ال انأف عوطتلاب يل ةجاح ال لوقي يذلا وهف :رصقملا امأ

 اذهف ضئارفلا يف رصقي ًاضيأ امبرو ءطقف ةضيرفلاب يتآو عوطتأ
 . رصقم

 ةي لوسرلا هيلع ناك ام ىلع ىشمتي يذلا وه :لدتعملاو

 .نودشارلا هؤافلخو

 :لاق مهدحأ «قساف لجر مهمامأ لاجر ةثالث : رخآ لاثم

 . هملكأ الو هنع دعتبأو هرجهأو قسافلا اذه ىلع ملسأ ال انآ

 يف شبأو هيلع ملسأو قسافلا اذه عم يثمأ انأ :لوقي يناثلاو

 لجرك الإ يدنع سيلو هتوعد بيجأو يدنع هوعدأو ههجو
 . حلاص

 ءهناميإل هبحأو هقسفل ههركأ قسافلا اذه :لوقي ثلاثلاو

 نكي مل نإف «هحالصإل ًاببس رجهلا نوكي ثيح الإ هرجهأ الو

 .هرجهأ ال انأف هقسف يف هدايدزال ًاببس ناك لب هحالصإل ًاببس رجهلا

 ءرصقم طَرفُم يناثلاو - ولغلا نم - ٍلاغ طرفُم لوألا لوقنف

 . طسوتم ثلاثلاو

 )١( باتعلاب سانلا هجاوي م نم باب دالا تاثك «يراخبلا هجرخأ )56١١1١((

 هيلإ هسفن تقات نمل حاكنلا بابحتسا باب « حاكنلا باتك «ملسمو . ° )١5٠١1(.
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 سانلا «قلخلا تالماعمو تادابعلا رئاس يف لوقن اذكهو

 . طسوتمو «ٍلاغو «رصقم نيب اهيف
 ال تءاش ثيح ههجوت هتأرمال ًاريسأ ناك لجر : ثلاث لاثمو

 يه تراصو هلقع تكلم دق «ةليضف ىلع اهثحي الو مثإ نع اهدري
 ةع ةا

 اهب يلابي ال هتأرما ىلع عفرتو ربكتو فسعت هدنع رخآ لجرو
 . مداخلا نم لقأ هدنع اهنأكو

 ُلُثم نطو » :هلوسرو هللا رمأ امك اهلماعي طسو ثلاث لجرو
 نمؤم كرفي ال١ .(۲۲۸ :ةيآلا ءةرقبلا ةروس) . ( فوم ىع ىدا

 ريخألا اذهف . “«رخآ ًاقلخ اهنم ىضر ًاقلخ اهنم هرك نإ ةنمؤم

 سقو .رصقم ثلاثلاو «هتجوز ةلماعم يف ٍلاغ لوألاو ءطسوتم
 . تادابعلاو لامعألا ةيقب هذه ىلع

 ديزي لهو ةعامجلاو ةنسلا لهأ دنع ناميإلا فيرعت ام :۸ نتن
 ؟صقنيو

 رارقإلا» وه ةعامجلاو ةنسلا لهأ دنع ناميإلا :باوجل

 رومألا نمضتي وهف .«حراوجلاب لمعلاو «ناسللاب قطنلاو «بلقلاب
 : ةثالثلا

 .بلقلاب رارقإ-١
 .ناسللاب قطن - ١
 . حراوجلاب لمع"

 )١( ءاسنلاب ةيصولا باب «عاضرلا باتك «ملسم هجرخأ )١5579(.
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 رارقإلا نأل كلذو .ءصقنيو ديزي فوس هنإف كلذك ناك اذإو

 سيلو «ةنياعملاب رارقإلاك ربخلاب رارقإلا سيلف لضافتي بلقلاب

 لاق اذهلو ءاذكهو نيلجرلا ربخب رارقإلاك 00
 لَ قولا م فيَ نا ټر : مالسلاو ةالصلا هيلع مار

 ٠٠١(. :ةيآلا ءةرقبلا نرس 4 اک یک کو لا ن ا

 ناسنإلاو «هنوكسو هتنينأمطو بلقلا رارقإ ثيح نم ديزي ناميإلاف
 ركذو «ةظعوم هيف ركذ سلجم رضحي امدنعف «هسفن نم كلذ دجي
 «نيعلا يأر كلذ دهاشي هنأك ىتح ناميإلا دادزي رانلاو ةنجلل

 يف نيقيلا اذه فخي سلجملا اذه نم موقيو ةلفغلا دجوت امدنعو

 رشع هللا ركذ نم نإف لوقلا ثيح نم ناميإلا دادزي كلذك

 . ريثكب ديزأ يناثلاف «ةرم ةئم هللا ركذ نمك سيل تارم

 هناميإ نوكي لماك هجو ىلع ةدابعلاب ىتأ نم ًاضيأ كلذكو

 . صقان هجو ىلع اهب یتا نمم ديزأ
 نم رثكأ هحراوجب المع لمع اذإ ناسنإلا نإف لمعلا كلذكو

 نآرقلا يف كلذ ءاج دقو «صقانلا نم ًاناميإ ديزأ رثكألا راص رخآلا
 اتلعج امو :- ىلاعت - لاق - ناصقنلاو ةدايزلا تابثإ | ينعأ - ةنسلاو

 ایا ارا نيا داو بكل أو اوتو أ نذل نقتل أورفك نل ةلإ بت

 نم مُني ةروس ترآ اماَدِإَو» : ىلاعت لاقو . ۳١(. :ةيآلا «رثدملا ةروس)

 رهو انمي ممت دار اوما تيل اا اسیا ونه دار ڪڪ لوق
04 
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E CD) 

 ١78(. ء١٤۲٠ :ناتيآلا «ةبوتلا ةروس) ( تورنتك مهو ااو د هسجر

 : لاق «ملسو هيلع هللا لص «يبنلا نع حيحصلا ثيدحلا ينو .
 نم LL لجرلا بلل بهذأ نيدو لقع تاصقان نم تیار

 . صقنيو ديزي نذإ ناميإلاف . “«نكادحإ

 ؟ناميإلا ةدايز ببس ام نكلو

 : بابسأ ةدايزلل

 نإف «هتافصو هئامسأب - ىلاعت هللا ةفرعم :لوألا ببسلا
 ًاناميإ دادزا هتافصو «ءهئامسأبو «هللاب ةفرعم دادزا املك ناسنإلا

 هتافصو هللا ءامسأ نم نوملعي نيذلا ملعلا لهآ دجت اذهلو ‹كشالاب

 .هجولا اذه نم نيرخآلا نم ًاناميإ ىوقأ مهدجت مهريغ هملعي ال ام

 نإف «ةيعرشلاو «ةينوكلا هللا تايآ ٤ رظنلا : يناثلا ببسلا

 ذا ا 3 هدوكلا تايآلا يف رظن املك ناسنإلا

 نأ ۔کیشنآ فو € تنباع شالا فو > . < قاغت لاق نامی
 اذه ىلع ةلادلا 0 . .(11 27١ :ناتيآلا «تايراذلا ةروس) 4َنوُرِصَب

 اذه يف هلمأتو هربدتب ناسنإلا نأ ىلع ةلادلا تايآلا ىنعأ «ةريثك
 ا ددد وكلا

 ترثك املك ناسنإلا نإف «تاعاطلا ةرثك :ثلاثلا ببسلا
 مأ «ةيلوق تاعاطلا هذه تناك ءاوس ًاناميإ كلذب دادزا هتاعاط

 موصلاو ةالصلاو «ةيفيكو ةيمك ناميإلا ديزي ركذلاف «ةيلعف
 . ةيفيكو ةيمك ًاضيأ ناميإلا ديزي كلذ لك «جحلاو

 )١( موصلا ضئاحلا كرت باب «ضيحلا باتك «يراخبلا هجرخأ )٠٤(.
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 : كلذ نم سكعلا ىلع ىهف ناصقنلا بابسأ امأ

 صقن بجوي هتافصو هللا ءامسأب لهجلا :لوألا ببسلاف

 صقن هتافصو هللا ءامسأب هتفرعم تصقن اذإ ناسنإلا نأل ؛ناميإلا
 راما

 ةينوكلا هللا تايآ يف ركفتلا نع ضارعإلا : يناثلا ببسلا

 هدوكر لقألا ىلع وأ «ناميإلا صقن ببسي اذه نإف «ةيعرشلاو

 .هومن مدعو

 ىلع ةميظع ًاراثآ ةيصعملل نإف «ةيصعملا لعف : ثلاثلا ببسلا

 ال» :ملسو هيلع هللا لص «يبنلا لاق كلذلو ناميإلا ىلعو بلقلا

 . ثيدحلا "”(نمؤم وهو ينزي نيح ينازلا ينزي
 صقنل ببس ةعاطلا كرت نإف «ةعاطلا كرت : عبارلا ببسلا

 صقن وهف «رذع الب اهكرتو ةبجاو ةعاطلا تناك نإ نكل «ناميإلا

 نكل ةبجاو وأ «ةبجاو ريغ ةعاطلا تناك نإو «بقاعيو هيلع مالي

 هللا لص «يبنلا لعج اذهلو «هيلع مالي ال صقن هنإف «رذعب اهكرت
 اهنأب اهنيد ناصقن لّلعو نيدو لقع تاصقان ءاسنلا «ملسو هيلع
 ةالصلا كرت ىلع مالت ال اهنأ عم ءمصت ملو لصت مل تضاح اذإ

 لعفلا اهتاف امل نكل «كلذب ةرومأم يه لب «ضيحلا لاح يف مايصلاو
 . هجولا اذه نم هنع ةصقان تراص لجرلا هب موقي يذلا

 ني FF حو 7 داع دا

 «ملسمو )1۷۷١(« رمخلا برشو انزلا باب «دودحلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 .(0ا/) ىصاعملاب ناميؤإلا ناصقن نايب باب «ناميإلا باتك
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 «يبنلا هيف رسف يذلا ليربج ثيدح نيب عمجن فيك :4 سن

 .هتكئالمو «هللاب نموت نإب» ناميإلا .ملسو هيلع هللا ىلص

 ‹ “(هرشو هريخ ردقلاب نمؤتو ءرخالا مويلاو «هلسرو «هبتکو

 هيلع هللا ىلص «ىبنلا هيف رسف يذلا سيقلادبع دفو ثيدحو

 ءهل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهشب» ناميإلا و
 ؟ “«ةمينغلا نم سمخل ا ءادأو .ةاكزلا ءاتيإو ءةالصلا ماقإو

 نإ لوقأ نأ دوأ لاؤسلا اذه ىلع ةباجإلا لبق :باوجلا

 ضقاني ام نآرقلا يف سيلف ءادبأ ضراعت امهنيب سيل ةنسلاو باتكلا
 هللا لص «هللا لوسر نع ةحيحصلا ةنسلا يف سيلو ءًاضعب هضعب

 ةنسلا يف الو نآرقلا يف سيلو ءًاضعب هضعب ضقاني ام «ملسو هيلع
 ةنسلاو باتكلاو «قح عقاو عقاولا نأل ؛ًادبأ عقاولا ضقاني ام

 تلحنا ةدعاقلا هذه تمهف اذإو «قحلا يف ضقانتلا نكمي الو «قح

 ولو نامل توک دن وأ 9“ :- ىلاعت هللا لاق . ةريثك تالاكشإ كنع

 فاسنلا ةروس) # اريك اليخ هيف اوُدَجَوَل هلآ ربع دنع نم ناک

 هيلع هللا لص «يبنلا ,kl كلذک رمألا ناك اذإف . .(۸۲ :ةيآلا

 هيلع هللا ىلص < «يبنلا رسف اذإف ‹ضقانتت نأ نكمي ال ءملسو

 ضراعي رخآ ريسفتب رخآ عضوم يف هرسفو «ريسفتب ناميإلا «ملسو

 ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا ليربج لاؤس باب «ناميإلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 ناميإلا باب «ناميإلا باتك ءملسمو «ء(١٠) ناسحإلاو مالسإلاو ناميإلا نع
 .(9) ناسحإلاو مالسإلاو
 ءملسمو «(57) ناميإلا نم سمخلا ءادأ باب «ناميإلا باتك «يراخبلا هجرخأ (؟)

 )۱١۷(. ملسو هيلع هللا لص هلوسرو ىلاعت هللاب ناميإلاب رمألا باب ؛ناميإلا باتك



 ةديقعلا ىواتف
 ص س ا

 يفف :ةضراعم دجت مل 0 اذإ كنإف «لوألا ريسفتلا كرظن يف

 هيلع هللا لص «يبنلا مّسق ة «مالسلاو ةالصلا هيلع «ليربج ثيدح

 : ماسقأ ةثالث ىلإ نيدلا «ملسو

 . مالسإلا :لوألا مسقلا

 .ناميإلا : يناثلا مسقلا

 .ناسحإلا : ثلاثلا مسقلا
 وهو ااو امسك الإ ركذي ١ سيقلادبع دفو ثيدح ينو

 نكمي ال هنأل ؛ناميإلا هيف لخدي قالطإلا دنع مالسإلاف . مالسإلا

 هدحو مالسإلا ركذ اذإف ءانمؤم ناك نم الإ مالسإلا رئاعشب موقي نأ

 اركذ اذإو «مالسإلا لمش هدحو ناميإلا ركذ اذإو «ناميإلا لمش

 «حراوجلاب قلعتي مالسإلاو «بولقلاب قلعتي ناميإلا راص ًاعيمج

 هيف لخد هدحو ركذ اذإ مالسإلاف . ملعلا بلاطل ةمهم ةدئاف هذهو

 لآ ةروس) م ٌركَسِإْلا هلآ دنع تلا نل # :ىلاعت هللا لاق «ناميإلا

 ناميإو ةديقع مالسإلا e نأ مولعملا ن نمو ١9(. :ةيآلا «نارمع

 اركذ اذإو «مالسإلا هيف لخد هدحو ناميإلا ركذ اذإو «عئارشو

 قلعتي ام مالسإلاو «بولقلاب قلعتي ام ناميإلا راص ًاعيمج
 ناميإلاو «ةينالع مالسإلا) :فلسلا ضعب لاق اذهلو ‹« حراوجل اب

 قدصتيو يلصي ًاقفانم دجت امبر كلذلو .«بلقلا يف هنأل .«رس

 َساَّنلاَنِمَو 2# : ىلاعت لاق امك «نمؤم ريغ ًارهاظ ملسم اذهف موصيو

 «ةرقبلا ةروس) € َنيِنِمْؤُمِب مُه اَمَو زيآْلا ِوْوْلايَو هللاي اَنَماَء لومي نم
 . .(۸ :ةيالا



 مالسإلا ناكرأ ىواتف

o 
 سل ٠١: للاب ناميإلا» وه ناميإلا نأ نيب عمجن فيك

 هريخ ردقلابو ءرخالا مويلاو «هلسرو «هبتکو «هتکئالمو
 عضب ناميإلا» : ملسو هيلع هللا ىلص ‹يبنلا لوقو .«هرشو

 ةبعش نوعبسو . . .٠٠ ؟خلإ
 ىهو «ةتس هلوصأ ةديقعلا وه يذلا ناميإلا :باوجلا

 ناس اع «مالسلاو ةالصلا هيلع «ليربج ثيدح يف ةروكذملا

 نمؤت نأ ناميإلا» :لاقف ناميإلا نع «ملسو هيلع هللا لص «يبنلا

 ردقلاب نمؤتو ءرخالا مويلاو «هلسرو «هبتكو «هتكئالمو «هللاب

 . هيلع قفتم . (هرشو هريخ
 ءاهسانجأو ءاهعاونأو «لامعألا لمشي يذلا ناميإلا امأ

 يف ًاناميإ ةالصلا ىلاعت هللا 0 اذهلو «ةبعش نوعبسو عضب وهف

 # ميحد ُفوُءَل ساكلأب هللا تر | مكن َعيِضيِل هلآ ناک امو لوق
 ينعي € ةُكَدنَميِإ © Dl لاق. آلا قلا و

 اورمؤي نأ لبق اوناك ةباحصلا نأل «سدقملا تيب ىلإ مكتالص

 ل

 ay : ۱۱ سل
 ؟ثيدحلا يف ءاج

 )١( ناميإلا لامكتسا يف ءاج ام باب «ناميإلا باتك «يذمرتلا هجرخأ )5515(«



 ةديقعلا ىواتف

 ءدجاسملا يف تاولصلا رضحي يذلا نأ كشال ءمعن :باوجلا

 هتيب نم جرخي نأ ىلع هلمح ام هنأل «هناميإ ىلع ليلد «كلذل هروضح

 . لجو زع-هللاب ناميإلا الإ دجسملا ىلإ يثملا فلكتيو
 ا لا نقي ويف اتوا ن ءاج امك» لئلا لر اأو

 داتعي لجرلا متيأر اذإ» :ملسو هيلع هللا ىلص «يبنلا نع ىوري

 ال فيعض ثيدحلا اذه نكلو . “(ناميإلاب هل اودهشاف دجاسملا

 . ملسو هيلع هللا لص «يبنلا نع حصي

 قلعتي اميف ةميظع سواسوب ناطيشلا هل سوسوي لجر 1١7: س
 هيجوت امف ءًادج كلذ نم فئاخ وهو لجو زع - ههللاب
 ؟مكتحامس

 نم فاخي ىتلا لئاسلا ةلكشم ةهج نم ركذ ام :باوجلا

 «ةبيطلا جئاتنلا الإ جئاتن اهل نوكي نل هنأب رشبأ :هل لوقأ ءاهجئاتن
 ةديقعلا عزعزيل «نينمؤملا ىلع ناطيشلا اہ لوصي سواسو هذه نأل

 رذدكيل يركفلاو يسفنلا قلقلا يف مهعقويو «مهبولق يف ةميلسلا
 . نينمؤم اوناك نإ ةايح لا وفص لب «ناميإلا وفص مهيلع

 رخآ يه الو «ناميإلا لهأل ضرعت لاح لّوأب هلاح تسيلو

 لاحلا هذه تناك دقلو .نمؤم ايندلا يف مادام ىقبتس لب «لاح

 هنع هللا يضر  ةريره يبأ نعف .- مهنع هللا يضر  ةباحصلل ضرعت

 «ملسو هيلع هللا لص « هللا لوسر باحصأ نم سانأ ءاج :لاق

 ام انسفنأ يف دجن اّنِإ :هولأسف ءملسو هيلع هللا لص « يبنلا ىلإ

 )١( ةالصلا ةمرح يف ءاج ام باب «ناميإلا باتك «يذمرتلا هجرخأ 1111(.
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 کپ

 :اولاق ««(؟هومتدجو دق وأ» :لاقف «هب ملكتي نأ اندحأ مظاعتي

 نيحيحصلا يفو « "ملسم هاور .«ناميإلا حيرص كاذ» :لاق معن

 ناطيشلا يتأي» :لاق ءملسو هيلع هللا لص «يبنلا نأ ًاضيأ هنع

 قلخ نم لوقي ىتح ؟اذك قلخ نم ؟اذك قلخ نم لوقيف مكدحأ

 . "«هتنيلو هللاب ذعتسيلف هغلب اذإف ! ؟كبر
 هيلع هللا لص «ىبنلا نأ  امهنع هللا ىضر سابع نبا نعو

 ةممح نوكأ نأل ءيشلاب يسفن ثدحأ ينإ :لاقف لجر هءاج «ملسو
 : ملسو هيلع هللا لص «يبنلا لاقف «هب ملكتأ نأ نم يلإ بحأ
 . “دواد وبأ هاور «ةسوسولا ىلإ هرمأ در يذلا هلل دمحلا»

 : ناميإلا باتك يف هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

 اب قيضي يتلا رفكلا سواسوب ناطيشلا سواسوب ىلتبي نمؤملاو
 ام هسفن يف دجيل اندحأ نإ هللا لوسراي ةباحصلا تلاق امك .هردص

 لاقف .هب ملكتي نأ نم هيلإ بحأ ضرألا ىلإ ءامسلا نم رخي نأل
 مظاعتي ام ةياور يفو . «ناميإلا حيرص كاذ» : مالسلاو ةالصلا هيلع

 يأ .«ةسوسولا ىلإ هديك در يذلا هلل دمحلا» :لاق .هب ملكتي نأ

 نع هعفدو «هل ةميظعلا ةهاركلا هذه عم ساوسولا اذه لوصح

 هعقادف ودعلا هءاج يذلا دهاجملاك «ناميإلا حيرص نم وه بلقلا

 دنع دجوي اذهلو» :لاق نأ ىلإ ءداهجلا ميظع اذهف «هبلغ ىتح

 )١( ناميإلا يف ةسوسولا نايب باب «ناميإلا باتك «ملسم هجرخأ )175(.

 هجرخأو .077177) هدونجو سيلبإ ةفص باب «قلخلا ءدب باتك «يراخبلا هجرخأ (۲)
 .(175) ناميإلا يف ةسوسولا نايب باب «ناميإلا باتك «ملسم

 دنسملا يف دمحأ مامإلاو )201١7« ةسوسولا در يف باب «بدألا باتك «دواد وبأ هجرخأ (۳)

۱ 



 ةديقعلا ىواتف

 mm سس _جس1يىك4151675ل
 دنع سيل ام تاهبشلاو سواسولا نم ةدابعلاو ملعلا بالط

 لبقم وه لب «هجاهنمو هللا عرش كلسي مل (ريغلا يأ) نأل «مهريغ

 فالخب ناطيشلا بولطم اذهو «هبر ركذ نع ةلفغ يف هاوه ىلع

 نع مهذص بلطي مهودع هنإف «ةدابعلاو ملعلاب مهبر ىلإ نيهجوتملا
 ةعبطلا نم ١57 ص يف هركذ هنم دوصقملا .ه.أ .«ىلاعت هللا

 . ةيدنهلا
 نم سواسولا هذه نأ كل نبت اذإ :لئاسلا اذهل لوقأف

 كمايق عم ًادبأ كرضت نل اهنأ ملعاو ءاهدباكو اهدهاجف ناطيشلا

 بايسنالا نع ءاهتنالاو ءاهنع ضارعإلاو ةدهاجملا بجاوب
 نع زواجت هللا نإ» : ملسو هيلع هللا لص «يبنلا لاق امك ءاهءارو

 قفتم .«ملكتت وأ هب لمعت مل ام اهرودص هب تسوسو ام يتمأ
 . “هيلع

 ؟اقح هارت لهو ؟هب سوسوت ام دقتعت له : كل ليق ول تنأو
 ملكتن نأ انل نوكي ام :تلقل ؟هب هناحبس هللا فصت نأ نكمي لهو
 ‹كناسلو كبلقب كلذ تركنألو «ميظع ناتهب اذه كناحبس ءاذبب

 تارطخو سواسو درجم وهف نذإ «هنع ًاروفن سانلا دعبأ تنكو

 مدآ نبا نم يرجي يذلا ناطيشلا نم كرش كابشو «كبلقل ضرعت
 . كنيد كيلع سبليو كيدريل «مدلا ىرجم

 كشلا كبلق يف ناطيشلا يقلي ال ةهفاتلا ءايشألا دجت كلذلو

 ةءولمت ةريبك ةمهم ندم دوجوب الثم عمست تنأف «نعطلا وأ اهيف

 55(2؟8) قالطلاو ةقاتعلا يف نايسنلاو أطخلا باب «قتعلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(



 مالسإلا ناكرأ ىواتف
 هته تح يس تت س6

 نم ًاموي كلابب رطخي ملو برغملاو قرشملا يف نارمعلاو ناكسلاب
 حلصت ال رامدو بارخ ابنأب اهبيع وأ اهدوجو يف كشلا مايألا

 يف ناطيشلل ضرغ ال ذإ «كلذ وحنو نكاس اهيف سيلو «ىنكسلل
 ناميإ داسفإ يف ريبك ضرغ هل ناطيشلا نكلو ءاهيف ناسنإلا كيكشت
 يف ةيادهلاو ملعلا رون ءىفطيل هلجرو هليخب ىعسي وهف «نمؤملا
 هيلع هللا ىلص «يبنلاو «ةريحلاو كشلا ةملظ يف هعقويو «هبلق
 :هلوق وهو «ءافشلا هيف يذلا عجانلا ءاودلا انل نيب ءملسو
 يف رمتساو كلذ نع ناسنإلا ىهتنا اذإف .«هتنيلو هللاب ذعتسيلف»
 هللا لوحب ءهنع كلذ لاز هللا دنع اميف ةبغرو ًابلط هللا ةدابع

 اهو «بابلا اذه يف كبلق ىلع درت يتلا تاريدقتلا عيمج نع ضرعأف

 امب هفصي ًادحأ تعمس ولو «همظعتو هوعدتو هللا دبعت تنأ

 ةقيقح سيل هب سوسوت امف نذإ «كنكمأ نإ هتلتقل هب سوسوت
 ىلع حتفنا ول امك ءاهل لصأ ال سواسوو رطاوخ وه لب ةعقاو

 هلل هرزاخي مولا دنا مل ةيلسروت لمعت بوكا وفاط نصكحت
 . اذه ىلإ تفتلي ال هنإف «هب ةالصلا زوجت ال هلعل سجنت

 : يتأي اميف صخلتت يتحيصنو
 تاريدقتلا هذه نع ةيلكلاب ءاهتنالاو ءهللاب :ةذاعتسالا ١

 . ملسو هيلع هللا لص «يبنلا كلذب رمأ امك

 :ىسواسولا ةه رار متتسالا نع سفنلا طئضو لا للا زكذ ا
 هللا رمأل ًالاثتما لمعلاو ةدابعلا يف يدجلا كامهنالا ٠

 ةيعقاوو دجب ًايلك ًاتافتلا ةدابعلا ىلإ تفتلا ىتمف «هتاضرمل ًءاغتباو

 هللا افاد نسواسملا هدم لاال كين



 f ةديقعلا ىواتف

 .رمألا اذه نم كتافاعمب ءاعدلاو هللا ىلإ ءوجللا ةرثك - ٤

 .هوركمو ءوس لك نم ةمالسلاو ةيفاعلا كل ىلاعت هللا لأسأو

 تن دي % 

 ؟مالسإلا قنتعي ب نأ رفاكلا ىلع بجي له :

 ناك ولو مالسإلا نيد قنتعي نأ رفاك لك ىلع بجي ا

 لق # :زيزعلا باتكلا يف لوقي «ىلاعت هللا نأل ووا ًاينارصن

 تاودمَسلا كام أ هلأ اًكيِج مكتب هنأ ل هلأ لوس د نا شالا اهدي

er NOEىلا جيلا أه  
 ةروس) € ب و ا 6 هيلو ولاي وُ

 لوسرب اونمؤي نأ سانلا عيمج ىلع بجاوف .(154 :ةيآلا «فارعألا

 هللا ةمحر نم يمالسإلا نيدلا اذه نأ الإ «ملسو هيلع هللا لص « هللا

 مهتنايد ىلع اوقبي نأ نيملسملا ريغل حابأ هنأ هتمكحو - لجو زع -

 تير اولی » : ىلاعت لاقف < «نيملسملا ماكحأل اوعضخي نأ طرشب

 و وشو هَل مرک ام وشر الو زا ويلي آو لِ تنوي ال
 50 بكا أوثوأ تريلا م ْنَحْلأ ند تروس دي

 نم ديو عض يفو .(14 :ةيآلا «ةبوتلا ةروس) # تورص مهو ل

 ىلع ًاريمأ رّمأ اذإ ناك «ملسو هيلع هللا لص «يبنلا نأ ةديرُب ثيدح

 :لاقو ًاريخ نيملسملا نم هعم نمبو هللا ىوقتب هرمأ ةيرس وأ شيج
 تفكو مهنم لبقاف كوباجأ نهتيأف لالخ وأ لاصخ ثالث ىلإ مهعدا»
 . ةيزجلا اولذبي نأ لاصخلا هذه نمو . ”«مهنع

 )١( .ءارمألا ريمأت باب ءريسلاو داهجلا باتك ءملسم هجرخأ . . )17970(.
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 تتح تي يي سص4س(6:)

 لبقت ةيزجلا نأ ملعلا لهأ لاوقأ نم حجارلا لوقلا ناك اذهلو
 :ئراضتلاو د وهلا راغ هرم

 يف لوخدلا امإ مهيلع بجي نيملسملا ريغ نأ لصاحلاف
 . قفوملا هللاو «مالسإلا ماكحأل عوضخلا امإو «مالسإلا

 د
5 0 

 ؟بيغلا ملع يعدي نم مكح ام ١5: نت

 هنأل ؛ رفاك هنأ بيغلا ملع يعدي نميف مكحلا :باوجلا

 ِتاَوُمَّسْلا يف نم م كني ال لق# : ىلاعت هللا لاق - لجو زع - هلل بذكم

 OAD . 4 تروشعم ناسا وعش امو لآ لإ بیلا ِضْراْلاَو

 ال هنأ الملل نلعي نأ يب ءادمحم هيبن رمأي - لجو زع هللا ناك اذإو

 ملع ىعدا نم نإف «هللا الإ بيغلا ضرألاو تاوامسلا يف نم ملعي

 فيك ءالؤهل لوقنو .ربخلا اذه يف- لجو زع هللا بذك دقف بيغلا
 متنأ له !؟بيغلا ملعي ال هيي يبنلاو بيغلا اوملعت نأ نكمي
 اورفك .لوسرلا نم فرشأ نحن : اولاق نإف ! ؟ِِلَك لوسرلا مآ فرشأ

 بيغلا هنع بجحي اذال لوقنف فرشأ وه اولاق نإو «لوقلا اذه

 مللع # : :هسفن نع - لجو زع- هللا لاق دقو !؟هنوملعت متنأو

 كاس مند لوسي وعمر نم و اًدحُأ ءوِبَع لع رهط الف بيلا
 4-0 و لس ورا هس

 مذكر .(3107 1 ا ياَدَصَر ءوفَلَح نمو ويدي نيب نم

oeهيبن لاذ هللا رمأ دقو  

 کو ل نار ىدنَع ركل لوقا ل لهل : هلوقب الملل نلعي نأ ال
 ا . 4 لإ وب اَم لإ مینا دل كَم نِ كَل لوق كلو َبَيَمْلَا معآ

 .(66 : ةيآلا «ماعنألا
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 ةديقعلا ىواتف
 رس 0 095959595 كمل

 نينجلا ةروكذب نالا ءابطألا ملع نيب قفون فيك : 1١6 نت

 يف ءاج امو «ماحرألا ين ام ملعيو» : ىلاعت هلوقو «هتثونأو

 دلت امع يب يبنلا لأس الجر نأ دهاجم نع ريرج نبا ريسفت

 امو ؟ هللا همحر  ةداتق نع ءاج امو .ةيالا هللا لزنأف .هتأرما

 ؟#ماحرألا ين ام# : ىلاعت هلوق مومعل صصخلملا
 ال هنأ نيبأ نأ ّبحأ ةلأسملا هذه نع ملكتأ نأ لبق :باوجلا

 اذإ هنأو ءًادبأ عقاولا عم ميركلا نآرقلا حيرص ضراعتي نأ نكمي
 درجم عقاولا نوكي نأ امإف «ةضراعملا هرهاظ ام ا يف رهظ

 يف حيرص ريغ ميركلا نآرقلا نوكي نأ امإو هل ةقيقح ال ىوعد

 , يعطق امهالك عقاولا ةقيقحو ميركلا نآرقلا حي ا ‹هتضراعم

e 

 تالآلا ةطساوب اولصوت نآلا مهنإ : ليق دقف كلذ نيبت اذإف
 هر اقف وأ ىلا يركب للا «ماحرألا يف امع فشكلل ةقيقدلا

 اقبالا نراعي ألان اد ادص ناك داو «مالك الف الطاب ليق ام ناك

 هذه يف ىلاعت هللا ملع قلعتم وه يبيغ رمأ ىلع لدت ةيآلا نإ ثيح

 يف هتدم رادقم : ىه نينجلا لاح يف ةيبيغلا رومألاو «ةسمخلا رومألا

 توفرت داس وأ ةقواتكو «هقزرو «هلمعو «هتایحو ءهمأ نطب

 هتروكذب ملعلا سيلف «قلخي نأ دعب امأ قل نأ لبق «ىثنأ مأ ًاركذ
 الإ ءةداهشلا ملع نم راص هقيلختب هنأل ؛بيغلا ملع نم هتئونأ وأ
 دعبي الو «هرمأ نيبتل تليزأ ول يتلا «ةثالثلا تاملظلا يف رتتسم هنأ

 هذه: قرش هيو حنا ةعشألا نه لاعت هللا قل امي خوك ذأ
 حيرصت ةيآلا يف سيلو .ىثنأ مأ ًاركذ نينجلا نيبتي ىتح تاملظلا
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 ےس چ

 :كلذب ةتسلا تأت مل كلذكو «ةثونألاو ةروكذلاب ملعلا ركذب

 لأس الجر نأ دهاجم نع ريرج نبا نع لئاسلا هلقن ام امأو

 عطقنم اذه لوقنم اف .ةيآلا هللا لزنأف ؛هتأرما دلت امع ءاي يبنلا
 . نيعباتلا نم هللا همحر  ًادهاجم نأل

 نأ ىلع لمحي نأ نكميف - هللا همحر  ةداتق ريسفت امأو
 قلخي نأ دعب امأ قي مل ناك اذإ كلذ هملعب ىلاعت هللا صاصتخا
 :نامقل ةيآ ريسفت يف هللا همحر  ريثك نبا لاق .هريغ هملعي دقف

 نكلو «هاوس ىلاعت هقلخي نأ ديري ام ماحرألا يف ام ملعي ال كلذكو

 نولكوملا ةكئالملا ملع ًاديعس وأ اًيقش وأ ىثنأ وأ ًاركذ هنوكب رمأ اذإ
 ها . هقلخ نم ءاش نمو كلذب

 يف ام» :- ىلاعت  هلوق مومعل صصخملا نع مكلاؤس امأو

 دعب ةثونألاو ةروكذلا لوانتت ةيالا تناك نإ :لوقنف . «ماحرألا

 نأ لوصألا ءاملع ركذ دقو «عقاولاو سحلا صصخملاف قيلختلا
 وأ «ءعامجإلا وأ «صنلا امإ ةنسلاو باتكلا مومعل تاصصخملا

 . فورعم كلذ يف مهمالكو ءلقعلا وأ «سحلا وأ «سايقلا

 ام ادار اإ و ىلا تعين ام لوا ال ةيآلا تناك او

 نينجلا ةروكذب ملعلا نم ليق ام ضراعي ام اهيف سيلف «هلبق
 . هتثونأو

 حيرص فلاخي ام عقاولا يف دجوي نلو دجوي مل هنأ هلل دمحلاو

 نم ميركلا نآرقلا ىلع نيملسملا ءادعأ هيف نعط امو «ميركلا نآرقلا
 روصقل كلذ امنإف ميركلا نآرقلا ةضراعم اهرهاظ رومأ ثودح

 نكلو «مهتين ءوسل كلذ يف مهريصقت وأ ؛ ىىلاعت هللا باتكل مهمهف
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 ي بإب ب تيبس

 ضحدي ام ةقيقحلا ىلإ لوصولاو ثحبلا نم ملعلاو نيدلا لهأ دنع

 : طسوو نافرط ةلأسملا هذه يف سانلاو

 ‹حيرصب سيل يذلا ميركلا نآرقلا رهاظب كسمت فرطف
 هسفن ىلإ نعطلا كلذب بلجف «نقيتم عقاو رمأ لك نم هفالخ ركنأو

 يف ناك ثيح ميركلا نآرقلا يف نعطلا وأ .هريصقت وأ هروصق يف

 . نقيتملا عقاولل ًافلاخم هرظن

 رومألاب ذخأو ميركلا ل فرطو

 . نيدحلملا نم كلذب ناكف «ةضحملا ةيداملا

 ‹ عقاولاب اوقدصو ميركلا نآرقلا ةلالدب اوذخأف طسولا امأو
 نآرقلا حيرص ضقاني نأ نكمي الو «قح امهنم الك نأ اوملعو

 لوقنملاب لمعلا نيب اوعمجف «نايعلاب ًامولعم ًارمأ ميركلا
 نيذلا هللا ىدهو .مهلوقعو مهنايدأ كلذب تملسو ‹لوقعملاو

 طارص ىلإ ءاشي نم يده هللاو «قحلا نم هيف اوفلتخا امل اونمآ
4 

 «نيدتهم ةاده انلعجو «كلذل نينمؤملا انناوخإو هللا انقفو

 .بينأ هيلإو «تلكوت هيلع هللاب الإ يقيفوت امو «نيحلصم ةداقو
FF # 

 ؟ضرألا لوح رودت سمشلا له :

 ىه سمشلا نأ تشت ةيعرشلا ةلدألا رهاظ :هلوقب باجأف

 ىلع راهنلاو ليللا بتاكل م و «ضرألا ىلع رودت يتلا

 ليلدب الإ دالا ةذهارهاظ راجعت نأ انل نييلو:« سرألا مط
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 نأ ىلع ةلدألا نمو .اهرهاظ نع اهليوأت انل غوسي كلذ نم ىوقأ
 ام راهنلاو ليللا بقاعت هب لصحي ًانارود ضرألا ىلع رودت سمشلا

 :هبر يف هجاح نمل هتجاحم يف ميهاربإ نع - ىلاعت - هللا لاق ج1

 ةروس) 4 ٍبرْغَمْلا ساه تا قرم نم سيمَّشلاي تای هَل تیک >
 ليلد قرشملا نم اهب ىتؤي سمشلا نوكف .(754 :ةيآلا «ةرقبلا

 7 . ضرألا ىلع رودت يتلا اهنأ ىلع رهاظ

 اذنه لاق ٌةَصْزاَب َسمَّلأ اًراَمَلَف # : ميهاربإ نع  ًاضيأ - لاقو - ۲
 ةروس) € نورد امم یر ینا مومي لاق تلفآ امف ربك ادله یر <eNO 32 < مكي مصر صر

 تناك ولو اهنع ال سمشلا نم لوفألا لعجف .(۷۸ :ةيآلا «ماعنألا
 . «اهنع لفأ املف» لاقل رودت يتلا ضرألا

 تاد مهھك نع رور تعلط اَذِإ َسْمَّشلَا ىَرَبَو# -  ىلاعت لاق ٣
 OE «ٍلاَمَشلَأ تاد مصرف تبرع ادو نیما

 ةكرحلا نأ ىلع ليلد وهو سمشلا نم ضرقلاو راروزالا لعجف

 نأ امك ءاهنع مهفهك روازي لاقل ضرألا نم تناك ولو ءاهنم

 يتلا يه اهنأ ىلع لدي سمشلا ىلإ بورغلاو عولطلا ةفاضإ
 ««روازت# :هلوق ةلالد نم لقأ اهتلالد تناك نإو رودت

 44 وم

 . *مهضرقت
 ور رص سد مس ع سي مس ل لص سدس م سعال 5 :

 لك رمقلاو سمشلاو راهنلاو لیلا قلخ ىلا وهو # :- ىللاعت  لاقو - ٤
 سابع نبا لاق .6088 :ةيآلا «ءايبنألا ةروس) © َنوُحَبَس يلف يف

 رهتشا .لزغملا ةكلفك ةكلف يف نورودي :- امهنع هللا ىضر -
 .هنع كلذ
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 «تارعألا ةروس) اًح مطب رابتلا للا یشن 0 لاف لانو

 .قحال عفدنم بلاطلاو «راهنلل ًابلاط ليللا لعجف ٠٤(. :ةيآلا

 . سمشلل ناعبات راهنلاو ليللا نأ مولعملا نمو

 لا روگ يحلي َسْراْلاو تونمستلا قلع #12 :- ىلاعت_لاقو ۔ ٦
 رقع كلا E لبلاك عراه رر روک دو ِراَملأ
 هرمرلا ةوونز 4 لا أ ٌريِرَعْل وه لآ یس لص یر

 هيلع هريدي يأ 4 ِراَبتلأ َلَع لَا روگ ا : هلوقف .60 :ةيآلا
 ىلع راهنلاو ليللا نم نارودلا نأ ىلع ليلد ةمامعلا روكك
 روكي لاقل امهيلع رودت يتلا ضرألا تناك ولو ضرألا

 َرَمَكلاَو ملا  :هلوق ينو .«راهنلاو ليللا ىلع ضرألا
 رمقلاو سمشلا نأ ىلع ليلد هقبس امل نيبملا 4 رج لڪ

 رهظأ هک ر كرولا تف ن ام اقدح اير ةايزع
 . كرحتي ال يذلا تباثلا ريخست نم

 ةروس) اهلل HO 0 | اهلحْحَو سينّشلََو :- ىلاعت  لاقو -

 ليلد وهو اهدعب ىتأ «امالتج ىنعمو .(؟ 2١ :ناتيآلا ءسمشلا

 يتلا ضرألا تناك ولو ضرألا ىلع امهارودو امهريس ىلع
 ًانايحأ اهل ايلات ناك لب سمشلل ايلات رمقلا نكي مل امهيلع رودت
 هذمب لالدتسالاو «هنم عفرأ سمشلا نأل ؛ًانايحأ هل ةيلاتو

 ا

 . لمأت ىلإ جاتحي ةيآلا
 ےس نه نم اک

 ا 4 كر هري ٌسمَّشلاَو# : - ىلاعت ۔ لاقو - 6

 نوچملاک داع ىح لزاتم هد رمقلاو ( 00 ميلَمْلا ريِرَعْل
Oرال ٌنيإَس لآ الو َرمكْلا كردن نأ ا یی شْمَّقل  
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 مدل و
 ةفاضإف .(40 78 :تايآلا ءسي ةروس) € تروحبسي كلف یف لکو

 ىلع لدي ملعو ةزع يذ نم ًاريدقت هلعجو سمشلا ىلإ نايرجلا
 فالتخا هيلع بترتي ثيحب «غلاب ريدقتب يقيقح نايرج هنأ
 هلقنت ىلع لدي لزانم رمقلا ريدقتو .لوصفلاو راهنلاو ليللا

 نم اهل لزانملا ريدقت ناكل رودت يتلا ضرألا تناك ولو اهيف

 ليللا قبس مقل نتمتكلا كاردإ ىو :نمقلل ال رمقلا

 ليللاو رمقلاو سمشلا نم عافدنا ةكرح ىلع لدي راهنلل
 .راهنلاو

 : سمشلا تبرغ دقو - هنع هللا ىضر - رذ يبأل يي ىبنلا لاقو - 9

 اهنإف» :لاق .ملعأ هلوسرو هللا :لاق (؟بهذت نيأ يردتأ»

 نأ كشويف ءاهل نذؤيف نذأتستف شرعلا تحت دجستف بهذت

 علطتف تئج ثيح نم يعجرا :اهل لاقيف اهل نذؤي الف نذأتست
 يعجرا» : هلوقف . “هيلع قفتم . ةي لاق امك وأ .«اهبرغم نم
 رودت اهنأ يف اًدج رهاظ «اهبرغم نم علطتف «تئج ثيح نم
 . بورغلاو عولطلا لصحي اهنارودبو ضرألا ىلع
 ىلإ لاوزلاو بورغلاو عولطلا ةفاضإ يف ةريثكلا ثيداحألا ٠

 ضرألا نم ال اهنم كلذ عوقو يف ةرهاظ اهنإف سمشلا

 52 هيلع

 حتف تركذ اميف نكلو نالا ينرضحت مل ىرخأ ةلدأ كانه لعلو

 .قفوملا هللاو . دصقأ اميف فاك وهو باب

 ءملسمو )7١99(. رمقلاو سمشلا ةفص باب «قلخلا ءدب باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 . )١59( ناميإلا هيف لبقي ال يذلا نمزلا نایب باب «ناميإلا باتك
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mm  -_ 5 

 ؟نيتداهشلا نع : خيشلا ةليضف لئس

 ًادمحم نأو ءهللا الإ هلإ ال نأ ةداهش» ناتداهشلا :باوجلا

 الإ مالسإلا ىلإ لوخدلا نكمي الو مالسإلا حاتفم امه (هللا لوسر

 نيح - هنع هللا يضر  لبج نب ذاعم هِي يبنلا رمأ اذهلو ءامهب
 الإ هلإ ال نأ ةداهش هيلإ مهوعدي ام لوأ نوكي نأ نميلا ىلإ هثعب

 . ©هللا لوسر ًادمحم نأو «هللا
 فرتعي نأف «هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش» :ىلوألا ةملكلا امأف

 هلإ نأل - لجو زع هللا الإ قح دوبعم ال هنأب هبلقو هناسلب ناسنإلا
 «هدحو هللا الإ قح دوبعم ال هنأ ىنعملاو .دبعتلا هلأتلاو هولأم ىنعمب

 ««هلإ ال» وهف ىفنلا امأ «تابثإو ىفن ىلع ةلمتشم ةلمجلا هذهو

 «ال» ريخ نم لدب «ةلالجلا ظفل» هللاو «هللا الإ» ىفف تابثإلا امأو

 أ دعب ةاسللاب نارغإ هه اها لإ: قدمها ألو ريدعتلاو 6ك وذخملا
 نمضتي اذهو لجو زع هللا الإ قح دوبعم ال هنأب بلقلا هب نمآ
 .هاوس امع ةدابعلا يفنو هدحو هلل ةدابعلا صالخإ

 نع باوجلا نيبتي «قح» ةملكلا هذه ربخلا انريدقتبو
 الإ هلإ ال نولوقت فيك :وهو سانلا نم ريثك هدروي يذلا لاكشإلا
 ةهلآ ب قلاغت - هللا اهامس دقو هللا نود نم دبعت ةهلآ كانه نأ عم هللا

 نع تعا َتنَعأ امف :- ىلاعتو كرابت هللا لاق ةهلآ اهدباع اهامسو
 TE نِ هلأ نود نِ َّنْوُعَدَي ىل مپغهلاء

 ةروس)  َرَحاء اَهَلِإ هيأ عم لم الو ل + ىلاعت - لاقو ٠٠١(. :ةيآلا

 «(41417) نميلا ىلإ ذاعمو ىسوم يبأ ثعب باب «يزاغملا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 .(19) مالسإلا عئارشو نيتداهشلا ىلإ ءاعدلا باب «ناميإلا باتك «ملسمو
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 ا ا يبي بيب
 4 رخاء هك و هللا حم َمْدَص الو :- ىلاعت - لاقو .(۳۹ :ةيآلا ءءارسإلا

E E0 ا ا  

 توبث عم هللا الإ هلإ ال لوقن نأ نكمي فيكف ١4(. :ةيآلا «فهكلا

 ريغل ةيهولألا تبثن نأ نكمي فيكو ؟- لجو زع - هللا ريغل ةيهولألا

 ني كَل ا هَ اوُدبَعَأ» : مهماوقأل نولوقي لسرلاو - لجو زع - هللا
 .(08 :ةيآلا «فارعألا ةروس) 3 عه

 هللا الإ هلإ ال يف ربخلا ريدقتب نيبتي لاكشإلا اذه ىلع باوجلاو
 ةهلآ اهنكل ءةهلآ ىه هللا نود نم دبعت ىتلا ةهلآلا هذه :لوقنف
 ندور دولا ول الا: قس طلاب يدل وقف كيلا كيلا هلا
 يود نم نوعي ام نو قلا وه هَ نأ كلذ # :- ىلاعت - هلوق كلذل
 لديو ١(. :ةيآلا «نامقل ةروس) € ٌريبكحْل علا وه هلا ناو ل لطلا

 تلال ةت 9 | ّرعلاَو تدللآ مير أ -:  ىلاعت  هلوق ًاضيأ 0
 | ىه نإ © ريض ةف اذإ كت (0) SES O ل یر
 «مجنلا ةروس) € َنَطَلُس نمي اه ُهّلَأ لر ام ااو من آهومُسمم 0
 ةالصلا يلف ايو ىلاعت  هلوقو .(۲۳ ء۱۹ :تايآلا

 76 0 ا ل ےدنود نم َنوُدبَعَت ام :مالسلاو

 نذإ 4٠(. :ةيآلا «فسوي ةروس) © ِنْدَطْلُس نم اجي هَل هلا درا ام مڪؤاباَءو

 امأف «- لجو زع- هللا الإ قح دوبعم ال «هللا الإ هلإ ال ىنعمف

 «ةقيقح تسيل اهدباع اهمعزي يتلا اهتيهولأ نإف هاوس تادوبعملا
 .- لجو زع - هللا ةيهولأ يه قحلا ةيهولألا لب «ةلطاب ةيهولأ يأ

 ناسللاب رارقإلا وهف «هللا ر ادم .نأ) ةداهش عم امآ

 هللا لوسر يمشاهلا يشرقلا هللادبع نب دمحم نأب بلقلاب ناميإلاو



 ةديقعلا ىواتف

 :- ىلاعت هللا لاق امك سنإلاو نجلا نم قلخلا عيمج ىلإ - لجو زع -
 ورو 0.77 د 0 سم ع ل ب سم اچ ر م

 كم م ىِذلأ اکی م هلآ ُلوُسَر ین شالا اھت لف >
 ص م 5 شا 2 هلل مر مس سس دع يع و

 ص رس ص ت ا 2 = = 2 6 ۴ ىلا هلوسرو هاب أوئماتك تیم یی وه الإ لإ ال ٍضْرأْلاَو تودمسلا

 ڪَل ُهوُعِبتاَو يتلو ہلا تیوب ىلا َينألا
 ص ےس

 كرات ## :- ىلاعت - لاقو ٠١۸(. :ةيآلا «فارعألا ةروس) # روده

 «ناقرفلا ةروس) # ارز بيل 3 ل هِوِدَبَع ص َناَورفْلا 1 یا

 اميف ۰ اک هللا لوسر قدصت نأ ةداهشلا هذه ىضتقمو ١(. :ةيآلا

 نأو ءرجزو ىن هنع ام بنتجت نأو ءرمأ اميف هرمأ لثتمت نأو «ربخأ

 نأ دقتعت ال نأ ًاضيأ ةداهشلا هذه ىضتقمو عرش امب الإ هللا دبعت ال

 يف اًمح وأ ءنوكلا فيرصتو ةيبوبرلا يف اقح اب هللا لوسرل

 كلمي الو «بذكي ال لوسرو «دبعي ال دبع هيي وه لب «ةدابعلا
 هللا لاق امك هللا ءاش ام الإ رضلا وأ عفنلا نم ًائيش هريغل الو هسفنل

 لو الو َبيَعْلا ملعأ الو هَل نیارح ىرنع ہک لوقا ہل لف :- ى اعت -
 دبع وهف ٠١(. :ةيآلا ماعنألا ةروس) إو ام لإ ين نإ كام نإ کک

 وع

$ 

۶ 
 عمم 55 ح2
 اسل كاما ال نإ لف © : لات للا لاقو هب رم -

 هل سلس جو وي qy چ ن ص سريعا 5 ل x هر ر

 ا ھه 3

 مساس حرس >ص ر ا اس اص ان ے ساس وچ ل رع ر م مس 2 و م

 امو ٍريَحْلا نم ترڪ سل َبيَعْلا ْمَلَعأ تنك ولو هللا ءاَساَم الإ اًرَصاَلَو
 م

e E AA فارعألا ةروس) 4 نومو موقل ريو ريز الإ انآ نل وسلا قس. 

 لوسر ًادمحم نأو «هللا الإ هلإ ال نأ) ةداهش ىنعم اذهف .(184 :ةيآلا

 . (هللا

 ‹ ا هللا لوسر ال ةدابعلا قحتسي ال هنأ ملعت ىنعملا اذبمو
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 - ىلاعت هلل الإ تسيل ةدابعلا نأو .نيقولخملا نم هنود نم الو

 ال © نيل بر هَل قامو َىاَبحيَو کشو قناص َّنِإ لف 9 .هدحو
 . (157 151 :ناتيآلا «ماعنألا ةروس) يل لَو أنو ترم كلذ دل کیر
 هنأ وهو اهايإ - ىلاعت - هللا هلزنأ ىتلا ةلزنملا هلزنت نأ ءاي هقح نأو

 ا ا ا وو اف
a 1 

  FR FRان

 عاونأ عيمج ىلع ةلمتشم «هللا الإ هلإ ال» تناك فيك : ۱۸ سن

 ؟ديحوتلا
 امإ ؛اهلك ديحوتلا عاونأ عيمج لمشت يه :باوجلا

 الإ هلإ ال نأ دهشأ» لئاقلا لوق نأ كلذو «مازتلالاب امإو «نمضتلاب

 ىمسي يذلا  ةدابعلا ديحوت اهب دارملا نأ نهذلا ىلإ ردابتي «هللا

 دبع نم لك نأل ؛ةيبوبرلا ديحوتل نمضتم وهو - ةيهولألا ديحوت
 كلذكو ؛ ةيبوبرلاب هل اًدقم نوكي ىتح هدبعي نل هنإف «هدحو هللا

 نم الإ دبعي ال ناسنإلا نأل ؛تافصلاو ءامسألا ديحوتل نمضتم
 لاق اذهلو «تافصلاو ءامسألا نم هل امل «ةدابعلل قحتسم هنأ ملع

 اس كنع نفي او رب الو عم ال ام بعت مِل تاتي 9 : هيبأل ميهاربإ
 ةيبوبرلا ديحوتل نمضتم ةدابعلا ديحوتف .(47 :ةيآلا ءميرم ةروس)

 . تافصلاو ءامسألا ديحوتو

 ني مي دك

 ؟سنإلاو نجلا قلخ نم ةمكحلا ام : ۱۹ سد

 ىلع هبنأ نأ بحأ لاؤسلا اذه نع ملكتأ نأ لبق :باوجلا
 . هعرشي اميفو - لجو زع - هللا هقلخي اميف ةماع ةدعاق
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 . © يكمل مِلعْلا وهو : ىلاعت هلوق نم ةذوخأم ةدعاقلا هذهو

 ةروس) . #اًميكح اًميلع ناك هلأ َّنِإ # :هلوقو .(؟ :ةيآلا ؛ميرحتلا ةروس)

 تابثإ ىلع ةلادلا ةريثكلا تايآلا نم امهريغو .(57 :ةيآلا ءءاسنلا

 هماكحأ يف يأ هعرشي اميفو هقلخي اميف - لجو زع- هلل ةمكحلا

 - لجو زع هللا هقلخي ءىش نم ام هنإف «ةيعرشلا هماكحأو «ةينوكلا

 نم امو «همادعإ يف وأ «هداجيإ يف كلذ ناك ءاوس «ةمكح هلو الإ
 وأ «هباجيإ يف كلذ ناك ءاوس ةمكحل الإ - ىلاعت هللا هعرشي ءىش

 ينوكلا همكح اهنمضتي يتلا مكحلا هذه نكل «هتحابإ وأ «هميرحت
 نوكت دقو «ةلوهجم نوكت دقو ءانل ةمولعم نوكت دق يعرشلاو
 ناس هللا يت طي آم يي نعي تود نالا فلا ةمولعم
 هناحبس هللا نإ لوقن اننإف اذه ررقت اذإ ؛مهفلاو ملعلا نم - ىلاعتو

 يهو «ةديمح ةياغو ةميظع ةمكحل سنإلاو نجلا قلخ - ىلاعتو
 تلاوه ةا حلاق اک د قاطقو كرافت ا
 : ىلاعت لاقو .(05 :ةيآلا «تايراذلا ةروس) . ( نودبعيل الإ ىنإلاو نذل

 «نونمؤملا ةروس) . وعجل امل ك ناو اتبع تق ا 3

 «ةمايقلا ةروس) . ىس كري نأ نضإلا بأ # : ىلاعت لاقو ٠٠١(. :ةيآلا

 ةمكح ىلاعت هلل نأ ىلع ةلادلا تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ ١(. :ةيآلا

 هلل للذتلا» : يه ةدابعلاو هتدابع ىهو سنإلاو نجلا قلخ نم ةغلاب

 لع هارت تاتتجاو: ءهزماوأ' .لعقب اميظعتو ةع د لجو قع
 لر ارم آمَو 8 :ىلاعت هللا لاق .«هعئارش هب تءاج يذلا هجولا
 ةمكحلا هذهف .( :ةيآلا «ةنيبلا ةروس) . 4ةآَقتَح َنيَرلَأ هل نيصلخم هلأ وجيل

 نع ربكتساو هبر ىلع درمت نمف اذه ىلعو «سنإلاو نجلا قلخ نم
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 ءاهلجأ نم دابعلا هللا قلخ ىتلا ةمكحلا هذهل ًاذبان نوكي هنإف هتدابع

 حرصي مل نإو وهو «ىدسو ًاثبع قلخلا قلخ هللا نأ دهشي هلعفو
 . هبر ةعاط نع هرابكتساو هدرمت ىضتقم وه اذه نكل كلذب

7 
2 *%# 

 زع- هللاو ؟هل باجتسي الو ناسنإلا وعدي فيك 7١: نت

 ؟#مكل بجتسأ ينوعدا# :لوقي - لجو
 انيبن ىلع ملسأو يلصأو «نيملاعلا بر هلل دمحلا :باوجلا

 يناوخإلو يل- ىلاعت هللا لأسأو «نيعمجأ هباحصأو هلآ ىلعو «دمحم

 زع - هللا لوقي ءالمعو «ًالوقو «ةديقع باوصلل قيفوتلا نيملسملا
 دوركم تبرأ نإ ركل َبِحتْسَأ نود مڪر َلاَوَو# :- لجو
 E ةروسأ) 4( ”تيرخيلد هج نواح تيس قدا ن

 لكشتسيف هل هللا بجتسي ملو لجو زع - هللا اعد هنإ : لئاسلا لوقيو

 هاعد نم اهيف- ىلاعت - هللا دعو يتلا ةميركلا ةيآلا هذه عم عقاولا اذه

 ىلع باوجلاو . داعيملا فلخي ال- ىلاعتو هناحبس هللاو هل بيجتسي ناب
 : ىهو ققحتت نأ دبال اط ورش ةباجإلل نأ كلذ

 ناسنإلا صلخي نأب - لجو زع هلل صالخإلا :لوألا طرشلا
 يف قداص «رضاح بلقب - ىلاعتو هناحبس - هللا ىلإ هجتيف هئاعد يف

 لمؤم «ةوعدلا ةباجإ ىلع رداق - لجو زع  هنأب ملاع «هيلإ ءوجللا
 .- ىلاعتو هناحبس هللا نم ةباجإلا

 ّنسمأ يف هنأب هئاعد لاح ناسنإلا رعشي نأ :يناثلا طرشلا

 هللا نأو  ىلاعتو هناحبس - هللا ىلإ ةرورضلا ّنسمأ يف لب .ةجاحلا
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 فشكيو هاعد اذإ رطضملا ةوعد بيجي يذلا وه هدحو - ىلاعت

 هللا نع نغتسم هنأب رعشي وهو لجو زع هللا وعدي نأ امأ «ءوسلا

 ةداع اذكه لأسي امنإو «هيلإ ةرورض يف سيلو - ىلاعتو هناحبس -

 . ةباجإلاب يرحب سيل اذه نإف طقف
 لكأ نإف «مارحلا لكأل ًابنجتم نوكي نأ :ثلاثلا طرشلا

 يبنلا نع حيحصلا يف تبث امك ةباجإلاو ناسنإلا نيب لئاح مارحلا
 امب نينمؤملا رمأ هللا نإو ابيط الإ لبقي ال بيط هللا نإ : لاق هنأ ل
 نم اڪ اُونَماَع كبرنا اهات 8 :- ىلاعت  لاقف «نيلسرملا هب رمأ
 فرقا ةزوس) ودب ر رگ نر هلي اکو وَر ام ٍتابْيَط

 اولمعاو تبطل نم اوك لسرلا اا # :- ىلاعت  لاقو .(1075 :ةيآلا

 ليطي لجرلا لَك يبنلا ركذ مث 0١(. :ةيآلا «نونمؤملا ةروس) € اطيل

 همعطمو «بر اي «بر اي ءامسلا ىلإ هيدي دمي ربغأ ثعشأ رفسلا
 ىنأف» :ِللَك يبنلا لاق .مارحلاب يذغو «مارح هسبلمو «مارح

 لجرلا اذهل باجتسي نأ اک ىبنلا دعبتساف . ؟”(هل باجتسُي

 : يهو ةباجإلا بلجتست اهب يتلا ةرهاظلا بابسألاب ماق يذلا
 هنأل - لجو زع - هللا ىلإ يأ ءامسلا ىلإ نيديلا عفر :ًالوأ

 نم - لجو زع - هللا ىلإ ديلا دمو «شرعلا قوف ءامسلا يف - ىلاعت -
 يف دمحأ مامإلا هاور يذلا ثيدحلا يف ءاج امك ةباجإلا بابسأ

 نأ هيدي هيلإ عفر اذإ هدبع نم يحتسي « ميرك يح هللا نإ كلا

 . "”«ًارفص امهدري

 .ةقدصلاو ةقفنلا لضف باب اكزلا باتك «ملسم هجرخأ )١(
 -90605(2) ٠١6 باب «تاوعدلا باتك «يذمرتلاو «(57/0) دنسملا يف دمحأ هجرخأ (؟)
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 اي «بر اي» برلا مساب - ىلاعت هللا اعد لجرلا اذه ائ

 نأل ؛ةباجإلا بابسأ نم مسالا اذهب - ىلاعت - هللا ىلإ لسوتلاو «بر
 تاوامسلا ديلاقم هديبف رومألا عيمجل ربدملا كلاملا قلاخلا وه برلا

 اذهب ميركلا نآرقلا يف دراولا ءاعدلا رثكأ دجت اذهلو «ضرألاو
 انما کیر اونما٤ نأ نیل یاب ایواتماتعیس اإ اسبر ٭ : مسالا < ےل 0 4 2 7-0 22000 ر سو رص 40 مصر مے ص

 ابر 9 راربألا مم فوتو اَنتاَعْعَس اَنَع رفَڪ و اَسيونذ انأ رفغاف اتر م م ا ی ے یر ےب ے س سرو مہ + ا یر
 @ داعيا فل ال كِل ةمليقَلا موي اتع الو كلسر ىلع ادعو ام اتلاءو
 مکتب قنأ ذأ رک ن مکن لع نع عیضا ال نأ ممر مل باَجَْسأَ
 هللا ىلإ لسوتلاف .(140 - ۱۹۳ :تايآلا «نارمع لآ ةروس) € ِضَعب ني
 . ةباجإلا بابسأ نم مسالا اذهب - ىلاعت -

 تاسا نع ااغ نفسلاو ارا ناك لرل اذهب الان
 - لجو زع هللا ىلإ ةجاحلاب رعشي رفسلا يف ناسنإلا نأل ؛ةباجإلا
 هنأك ربغأ ثعشأو «هلهأ يف ًاميقم ناك اذإ امم رثكأ هيلإ ةرورضلاو
 ىلع هوعديو هللا ىلإ ءىجتلي نأ هدنع ءيش مهأ نأك هسفنب ينعم ريغ
 ثعشلاو «ًافرتم مأ ءربغأ ثعشأ ناك ءاوس ءوه ناك لاح يأ
 ِةلَي ىبنلا نع يور يذلا ثيدحلا يف امك ةباجإلا يف رثأ هل ربغلاو
 ةكئالملا يهابي ةفرع ةيشع ايندلا ءامسلا ىلإ لزني - ىلاعت هللا نأ
 جف لك نم نيحاض ًاربُغ ًاثعش ينوتأ» :لوقي اهيف نيفقاولاب
 . 20(قيمع

 همعطم نوكل ؛ًائيش دجت مل ءاعدلا ةباجإل بابسألا هذه

 ,(78560) ءاعدلا يف نيديلا عفر باب «ءاعدلا باتك «هجام نباو =

 )٤۳١(. ةفرع مويو ةرمعلاو جحلا لضف باب «جحلا باتك ءملسم هجرخأ )١(
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 ىنأف» :ِهلَك يبنلا لاق «مارحلاب يذغو ءمارح هسبلمو «مارح
 ةباجإلا نإف رفاوتت ت مل اذإ ءاعدلا ةباجإل طورشلا هذهف . «هل باحتسُي

 كلذ امنإف «يعادلل هللا بجتسي مو ترفاوت اذإف «ةديعب ودبت

 نأ نيف (يعاذلا اذه اهلي الو لجو زع هللا اهملعي ةمكحل

 هللا بجتسي ملو طورشلا هذه تمت اذإو «مكل رش وهو ًائيش اوبحت
 نأ امإو «مظعأ وه ام ءوسلا نم هنع عفدي نأ امإ هنإف - لجو زع -

 يعادلا اذه نأل ءرثكأو رثكأ رجألا هيفويف ةمايقلا موي هل اهرخدي

 ءوسلا نم هنع فرصي ملو «هل بجتسي ملو طورشلا رفوتب اعد يذلا
 ىطعيف ةمكحل باوجلا عنمو بابسألا لعف دق نوكي «مظعأ وه ام

 «ةباجإلا مدعب هتبيصم ىلع ةرمو «هئاعد ىلع ةرم «نيترم رجألا

 . لمكأو مظعأ وه ام - لجو زع هللا دنع هل رخديف
 اذه نإف «ةباجإلا ناسنإلا ءىطبتسي ال نأ ًاضيأ مهملا نإ مث

 : لَم يبنلا نع ثيدحلا يف ءاج امك ًاضيأ ةباجإلا عنم بابسأ نم
 ؟هللا لوسر اي لجعي فيك اولاق .«لجعي ملام مكدحأل باجتسُيا»

 الف . “(يل بجتسي ملف توعدو توعدو توعد لوقي» :لاق

 عديو ءاعدلا نع رسحتسيف ةباجإلا ءىطبتسي نأ ناسنإلل يغبني
 وفا . هللا اهب وعدت ةوعد لك نإف ءاعدلا يف حلي لب ءءاعدلا

 اي كيلعف ءًارجأ كديزتو - لجو زع- هللا ىلإ كبرقت ةدابع اهنإف
 ءةصاخلاو ةماعلا كرومأ لك يف - لجو زع- هللا ءاعدب يخأ

 ملسمو )٦۳٤١(« لجعي مل ام دبعلل باجتسي باب «تاوعدلا باتك «يراخبلا هجرخأ )۱(

 ملف توعد لوقيف لجعي مل ام يعادلل باجتسي هنأ نايب باب «ءاعدلاو ركذلا باتك يف

 . (۲۷۳۵) يل بجتسي
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 هناحبس - هلل ةدابع هنأ الإ ءاعدلا نم نكي مل ولو «ةريسيلاو ةديدشلا

 2 9و دا د

 رخآ ًائيش هتدابعب دبعلا دارأ اذإو ؟صالخإلا ىنعم ام 7١: نب
 ؟مكحلا امف

 هتدابعب ءرملا دصقي نأ» :هانعم ىلاعت هلل صالخإلا : باوجلا
 . «هتمارك راد ىلإ لصوتلاو  ىلاعتو هناحبس - هللا ىلإ برقتلا

 ماسقألا بسح ليصفت هيفف رخآ ًائيش هتدابعب دبعلا دارأ اذإو

 : ةيلاتلا

 ةدابعلا هذبب ىلاعت هللا ريغ ىلإ برقتلا ديري نأ :لوألا مسقلا

 نم وهو «لمعلا طبحي اذهف «نيقولخملا نم اهيلع ءانثلا لينو
 نأ  هنع هللا يضر - ةريره يبأ ثيدح نم حيحصلا قون ةكرفلا

 نم .كرشلا نع ءاكرشلا ىنغأ انأ» : ىلاعت هللا لاق : لاق هيب ىبنلا
 . "*(هكر شو هتک رت يربغ يعم هيف كرشأ المع لمع

 يويند ضرغ ىلإ لوصولا اهب دصقي نأ :يناثلا مسقلا
 هلمع اذهف ىلاعت هللا ىلإ اب برقتلا نود لاملاو «هاجلاو «ةسائرلاك
 َةويَحْلأ درد ناک نم # : یلاعت هللا لوقل .ىلاعت هللا ىلإ هبّرقي ال طباح

 يذلا كيكوأ © وختم ا ابف رو ايف مهما متل يو انو ايدل
 ناڪ ام ليکو اف وعَتَصاَم طر اكل الإ وآل ىف لل سیل
 ١١(. 216 :ناتيآلا دوه ةروس) . 4نوُلَمَعي

 نم هيلع ىنثي نأ دصق لوألا نأ هلبق يذلاو اذه نيب قرفلاو

 )١( هللا ريغ هلمع يف كرشأ نم باب «قئاقرلاو دهزلا باتك يف ملسم هجرخأ )۲۹۸۰( .



 0 ةديقعلا ىواتف

 نم هيلع ىنثي نأ دصقي ملف يناثلا اذه امأو «ىلاعت هلل دباع هنأ لبق

 . كلذب هيلع سانلا ينثي نأ همهم الو هلل دباع هنأ لبق

 ضرغلاو ىلاعت هللا ىلإ برقتلا اهب دصقي نأ :ثلاثلا مسقلا

 ةراهطلاب ىلاعت هلل دبعتلا ةين عم دصقي نأ لثم ءاهب لصاحلا يويندلا
 مايصلابو «هكيرحتو مسجلا نيرمت ةالصلابو «هفيظنتو مسجلا طيشنت
 جاجحلاو رعاشملا ةدهاشم جحلابو «هتالضف ةلازإو مسجلا فيفخت

 دبعتلا ةين هيلع بلغألا ناك نإ نكلو «صالخإلا رجأ صقني اذهف
 aT ءرجألا لامك هتاف دقف

 الض اوت نأ حج ْمُكحِنَلَع سک : جاجحلا يف ىلاعت هلوقل

 .(194 :ةيآلا «ةرقبلا ةروس) . ڪَر

 يف باوث هل سيلف دبعتلا ريغ ةين هيلع بلغألا ناك نإو
 ا كلاب فا نأ ياو دلا ف هلصح اار ااو اا
 نمك وهف «ةريقحلا ايندلل ةليسو تاياغلا ىلعأ يه يتلا ةدابعلا لعج

 نو أور اهم أوطَعأ نك ِتَفَدّصلأ يف رمل نم مم :  مهيف هللا لاق
EEEنفسا فو 00 ا وا وس  

 هللا لوسر اي : لاق ارنا هنع هللا يضر  ةريره يبأ نع دواد يأ

 يبنلا لاقف .ايندلا ضرع نم ًاضرع ديري وهو داهجلا ديري لجر
 . (هل رجأ ال» : لوقي هيَ يبنلاو ًاثالث داعأف . “«هل رجأ ال» : ل

 للك يبنلا نأ  هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع نع نيحيحصلا ينو

 ىلإ هترجهف اهحكتي ةأرما وأ ءاهبيصُي ايندل هترجه تناك نم» :لاق

 «يئاسنلاو .(75015) ايندلا سمتليو وزغي نميف باب «داهجلا باتك «دواد وبأ هجرخأ )١(

 )١55"9(. ركذلاو رجألا سمتلي ازغ نم باب داهجلا باتك
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 . “(هيلإ رجاه ام

 ريغ ةين الو دبعتلا ةين بلغت ملف نارمألا هدنع ىواست نإو
 ىلاعت هلل لمع نمك هل باوث ال هنأ برقألاو ءرظن لحمف دبعتلا
 .هريغلو

 يف دبعتلا ريغ ضرغ نأ هلبق يذلاو مسقلا اذه نيب قرفلاو
 هلمعب ةلصاح ةدارإ هتدارإف ةرورضلاب لصاح قباسلا مسقلا

 .ايندلا رمأ نم لمعلا هيضتقي ام دارأ هنأكو ةرورضلاب

 هبلغأ مسقلا اذه يف هدوصقم نوكل نازيملا وه ام :ليق نإف
 ؟دبعتلا ريغ وأ دبعتلا

 مل مأ لصح ةدابعلا ىوس امب متهب ال ناك اذإ هنأ نازيملا :انلق
 . سكعلاب سكعلاو دبعتلا ةين بلغألا نأ ىلع لد دقف لصحي

 ميظع اهرمأ بلقلا لوق يه يتلا ةينلا نإف لاح لك ىلعو

 ىلإ هدرت دقو «نيقيدصلا ةجرد ىلإ دبعلاب يقترت دقف ريطخ اهنأشو
 ءا لع سفن تدهاج اما «كلسلا نضع لاق «نيلفاسلا لغسأ
 «ةينلا يف صالخإلا مكلو انل هللا لأسنف .«صالخإلا ىلع اهتدهاجم
 . لمعلا يف حالصلاو

 ؟فوخلاو ءاجرلا يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم ام : 77 س
 مدقي وأ ءاجرلا ناسنإلا مدقُي له ءاملعلا فلتخا :باوجلا

 :لاوقأ ىلع فوخلا

 )١( هللا لوسر ىلإ ىحولا أدب فيك باب «ىحولا ءدب باتك «يراخبلا هجرخأ )١(«

 ةينلاب لامعألا امنإ باب «ةرامإلا باتك «ملسمو )0؟١951(.



 ةديقعلا ىواتف

 هفوخ نوكي نأ يغبني» :- هللا همحر  دمحأ مامإلا لاقف

 همحر لاق .«ءاجرلا بلخي الو فوخلا بلغي الف ءًادحاو هؤاجرو

 عقو ءاجرلا بلغ نإ هنأل .«هبحاص كله بلغ امهأف» :- هلل

 نم طونقلا يف عقو فوخلا بلغ نإو هللا ركم نم نمألا يف ناسنإلا
 . هللا ةمحر

 ةعاطلا لعف دنع ءاجرلا بيلغت يغبني» :ءاملعلا ضعب لاقو

 ىتأ دقف ةعاطلا لعف اذإ هنأل ؛«ةيصعملا ةدارإ دنع فوخلا بيلغتو

 اذإو «لوبقلا وهو ءاجرلا بلغي نأ يغبنيف «نظلا نسح بجومب
 . ةيصعملا يف عقي الثل فوخلا بلغي نأ ةيصعملاب مه

 فوخلا بناج بلغي نأ حيحصلل يغبني» :نورخآ لاقو
 بناج بلغ اذإ حيحصلا نأل «ءاجرلا بناج بلغي نأ ضيرمللو

 هللا يقل ءاجرلا بناج بلغ اذإ ضيرملاو «ةيصعملا بنجت فوخلا
 . هب نظلا نس وهو

 فالتخاب فلتخي اذه نأ ةلأسملا هذه يف يدنع يذلاو
 ةمحر نم طنقي نأ فوخلا بناج بلغ اذإ فاخ اذإ هنأو «لاوحألا

 اذإ فاخ اذإو «ءاجرلا بناجب كلذ لباقيو دري نأ هيلع بجو هللا

 «فوخلا بناج بلغيو ٌدريلف هللا ركم نمأي نأ ءاجرلا بناج بلغ
 بحاص امأ ءاّيح هبلق ناك اذإ هسفن بيبط ةقيقحلا يف ناسنإلاو

 همهم ال اذهف هبلق لاوحأ رظني الو هبلق جلاعي ال يذلا تيملا بلقلا

 .رمألا



 ےک ال-س- لابو
 نابإ سانلا ضعبف ؟لكوتلا يناني بابسألا ذاختا له :۲۳ نس

 لكوتم هنإ :لاقو اهكرت مهضعبو بابسألا ذختا جيلخلا برح
 ؟هللا ىلع

 زع- هللاب هبلق قلعي نأ نمؤملا ىلع بجاولا :باوجلا
 نإف راضملا عفدو عفانملا بلج يف هيلع دامتعالا قدصي نأو - لجو

 عجري هيلإو «ضرألاو تاوامسلا توكلم هديب يذلا وه هدحو هللا

 و ضرالاو تورتلار +: لافت ياهلا لاق'امك هلك رمألا
Kar 25ووو ر  Aا ر رر ہر ا سس  ez 

 4 َنوُلَمََت اع ٍلفلعي كير امو هيلع لكحوتو هدبعاف هلک رمألا عجرب
 ص ص ع م 5 م هع

 نماء مك نإ موقت » :هموقل ىس وم لاقو ١77(. :ةيالا دوه ةروس)

 هتف اتام ال ابر اکر هللا لعاولاق توییت مک نإ اوك كَم ےک هک رک
 ` سنوي ةروس) 4نيرفكْلا مولا نم تيم اتو 9 تیولدشلآ موق
 ( دووم لگو کل هلآ لکو * :- یلاعت - هللا لاقو ۸٤ -۸٦(. :تايآلا
 وهف هللا ىلع لکو نمو # ب لاعت تولاقو 20 ؟ةيآلا ارم لآ ةوؤبس)

 «قالطلا ةروس) € ادق ءىش زك هنأ َلَعَج دف ورم عب هلأ نإ مسح

 تاوامسلا بر هبر ىلع دمتعي نأ نمؤملا ىلع بجاولاف .(* :ةيآلا

 .هب نظلا نسحيو ضرألاو
 هللا رمأ ىتلا ةيسحلا ةيردقلاو ةيعرشلا بابسألا لعفي نكلو

 دي كلا نم USE La ناكف
 ديس وه اهف ءلكوتلا يفانت الو «هتمكحو ىلاعت هللاب ناميإلا

 ةيعرشلا بابسألا ذختي ناك ةي «هللا لوسر دمحم نيلكوتملا
 «نيتذوعملاو صالخإلاب مونلا دنع هسفن ذوعي ناكف «ةيردقلاو

 عمتجا نيح ةنيدملا ىلع قدنخو «برحلا يف عوردلا سبلي ناكو



 ةديقعلا ىواتف

 E ل ا
 هب يقتي ام - ىلاعت - هللا لعج دقو ءاهل ةيامح اهلوح كرشلا بازحأ

 نع لاقف < اهيلع ركشلا قحتسي رحت ا

 أهف م ن مكت مكس نشول ةت هلو :دواد هيبن

 ذم كمل نأ دواد هللا رمأو 3 :ةيآلا اينالا ةؤوتس) ورکس مت

 . نيصحتلا يف ىوقأ نوكت اهنأل ةغباس اهلعجيو
 ىشخي يتلا برحلا عقاوم نم ةبيرقلا دالبلا لهأ نإف اذه ىلعو

 لامعتساب طايتحالا يف جرح مهيلع سيل هراثآ نم اهبيصي نأ

 «مهنادبأ ىلإ ةكلهملا تازاغلا برست نم ةعناملا تامامكلا

 بابسألا نم اذه نأل «مهتويب ىلإ هبرست نم ةعناملا تانيصحتلاو
 اورخدي نأ مهيلع جرح الو «سأبلا نم ةنصحملا ءرشلا نم ةيقاولا
 .هودجي الف هيلإ اوجاتحي نأ نوفاخي ام اهريغو ةمعطألا نم مهسفنأل

 نكلو .ىوقأ طايتحالا بلط ناك كلذ نم ةيشخلا تيوق املكو
 هذه اولمعتسيف - لجو زع- هللا ىلع مهدامتعا نوكي نأ بجي

 مهل هللا نذأ بابسأ اهنأ ىلع هتمكحو هللا عرش ىضتقمب بابسألا
 اوركشي نأو ءراضملا عفدو عفانملا بلج يف لصألا اهنأ ىلع ال ءاهيف

 . اهب مهل نذأو بابسألا هذه لثم مهل رسي ثيح ىلاعت هللا

 ققحي نأو .«كالهلاو نتفلا بابسأ ًاعيمج انيقي نأ لأسأ هللاو

 ىتلا بابسألاب ذخألاو «هيلع لكوتلاو هب ناميإلا ةوق انناوخإلو انل

 هللا لضو .ميرك داوج هنإ ءانع هب ىضري يذلا هجولا لع اهب ذأ
 . نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو «دمح انيبن ىلع ملسو

ol 1 3 
2 5 53 
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 کہ
 ؟بابسألاب قلعتلا مكحام 4

 : ماسقأ بابسألاب قلعتلا : باوجلا

 قلعتي نأ وهو «هلصأ يف ديحوتلا يفاني ام :لوألا مسقلا

 الماك ًادامتعا هيلع دمتعيو ريثأت هل نوكي نأ نكمي ال ءيشب ناسنإلا

 لولح دنع اهيف نمب روبقلا دابع قلعت لثم «هللا نع ًاضرعم
 هركذ ام لعافلا مكحو «ةلملا نع جرخم ربكأ كرش اذهو . بئاصملا
 ةَّنَجْلآ هلع هلأ مح دق واب كِرْشي نم م مَّنِإ #8 :هلوقب - - ىلاعت - هللا

 :6ا/» :ةيالا ؛ةلئاملا ةروس) راما و سلا راك مَ انوا

 هتلفغ عم حيحص يعرش ببس ىلع دمتعي نأ : يناثلا مسقلا

 جرخي ال نكلو «كرشلا نم عون اذهف - ىلاعت - هللا وهو بّبسملا نع
 .- ىلاعت هللا وهو بّبسملا ىسنو ببسلا ىلع دمتعا هنأل ؛ةلملا نم

 ايس هنوكل ا قلع نأ : ثلاثلا مسقلا

 هللا نم ببسلا اذه نأ دقتعيف هللا ىلع يلصألا هدامتعا عم «طقف

 ةئيشم يف ببسلل رثأ ال هنأو «هاقبأل ءاش ولو .هعطق ءاش ول هللا نو

 .ًالامك الو الصأ ال ديحوتلا يفاني ال اذهف - لجو زع - هللا
 ال نأ ناسنإلل يغبني ةحيحصلا ةيعرشلا بابسألا دوجو عمو

 هبلق قلعتي يذلا فظوملاف «هللاب اهقلعي لب ببسلاب هسفن قلعي

 نم عون اذهف هللا وهو بّبسملا نع ةلفغلا عم الماك قلعت هبترمب
 هناحبس هللا وه بّيسملاو ببس بترملا نأ دقتعا اذإ امأ «كرشلا

 بابسألاب ذخأي ناك ي لوسرلاو «لكوتلا يناني ال اذهف - ىلاعتو
 .- لجو زع هللا وهو بّبسملا ىلع هدامتعا عم



 ةديقعلا ىواتف
 عجب 7117# ١
 يف اهقيلعتو تايالا ةباتك مكح امو ؟ةيفْرلا مكح ام ٠١: ست

 ؟ضيرملا قنع
 نم هريغ وأ رحسب باصملا ضيرملا ىلع ةيقرلا :باوجلا

 ةيعدألا نم وأ «ميركلا نآرقلا نم تناك نإ اب سأب ال ضارمألا
 ةلمج نمو «هباحصأ يقري ناك هنأ ءب يبنلا نع تبث دقف «ةحابملا

 يف كرمأ «كمسا سدقت ءامسلا يف يذلا هللا انبر» :هب مهاقري ام

 « ضرألا يف كتمحر لعجاف ءامسلا يف كتمحر امك «ضرألاو ءامسلا

 . أربيف "”«عجولا اذه ىلع كئافش نم ءافشو كتمحر نم ةمحر لزنأ
 نم «كيذؤي ءاد لك نم كيقرأ هللا مسب» :ةعورشملا ةيعدألا نمو
 . 2”(كيقرأ هللا مسب «كيفشي هللا «دساح نيع وأ سفن لك رش

 : لوقيف هندب نم هملؤي يذلا ملآلا ىلع هدي ناسنإلا عضي نأ اهنمو

 هركذ امم كلذ ريغ ىلإ ”«رذاحأو دجأ ام رش نم هتزعو هللاب ذوعأ»

 . لَك لوسرلا نع ةدراولا ثيداحألا نم ملعلا لهأ

 ملعلا لهأ فلتخا دقف اهقيلعتو راكذألاو تايآلا ةباتك امأو

 نم عنملا برقألاو «هعنم نم مهنمو «هزاجأ نم مهنمف :كللذ ف

 ىلع أرقي نأ دراولا امنإو هلك يبنلا نع دري مل اذه نأل ؛كلذ
 يف وأ «هقنع يف ضيرملا ىلع ةيعدألا وأ تايآلا قلعت نأ امأ «ضيرملا
 ةعونمملا رومألا نم كلذ نإف ؛ كلذ شا انوا هتذاسو تق وأ هب

 )١( ىقرلا فيك باب «بطلا باتك «دواد وبأ هجرخأ )7845( .

 .(5185) ىقرلاو ضرملاو بطلا باب «مالسلا باتك ءملسم هجرخأ (؟)

 ءاعدلا عم ملألا عضوم ىلع هدي عضو بابحتسا باب «مالسلا باتك «ملسم هجرخأ ()

 )5١١5(.
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 ےس و

 ًاببس رومألا نم لعجي ناسنإ لكو ءاهدورو مدعل حجارلا لوقلا ىلع
 ؛كرشلا نم ًاعون دعي اذه هلمع نإف «عرشلا نم نذإ ريغب رخآ رمأل
 .ًاببس هللا هلعجي مل ببس تابثإ هنأل

 7و و دا 1 د

 ؟لكوتلا يفانت ةيفّولا له : 75 سن
 يف - لجو زع - هللا ىلع دامتعالا قدص وه لكوتلا : باوجلا

 شلو ءاهب هللا رمأ يتلا بابسألا لعف عم راضملا عفدو عفانملا بلج

 هللا ىلع دامتعالا نإف «بابسألا لعف نودب هللا ىلع دمتعت نأ لكوتلا

 كرابت  هتمكح يفو - لجو زع - هللا يف نعط بابسألا لعف نودب
 ْنَم :لاؤس انهو ءاهبابسأب تاببسملا طبر  ىلاعت - هللا نأل - ىلاعتو
 ؟هللا ىلع الكوت سانلا مظعأ

 ناك لهو «مالسلاو ةالصلا هيلع «لوسرلا وه :باوجلا

 ؟ررضلا اهب ىقتي ىتلا بابسألا لمعي

 ىقوتيل عوردلا سبلي برحلا ىلإ جرخ اذإ ناك معن :باوجلا
 كلذ لك نيعرد سبل يأ «نيعرد نيب رهاظ دحأ ةوزغ ينو «ماهسلا
 ناسنإلا دقتعا اذإ «لكوتلا يناني ال بابسألا لعفف ,ثدحي دق امل ًادادعتسا
 اذه ىلعو- ىلاعت هللا نذإب الإ اهل ريثأت ال طقف بابسأ درج بابسألا هذه نأ

 يفانت ال ىضرملا هناوخإ ىلع هتءارقو «هسفن ىلع ناسنإلا ةءارق ةءارقلاف

 هنأ تبثو «تاذوعملاب هسفن يقري ناك هنأ اي يبنلا نع تبث دقو لكوتلا
 . ملعأهللاو . "اوضرماذإ هباحصأ ىلعأ رقي ناك

 7 يزن

 . ا۳ ةحفص مدقت )۱(



 0 ةديقعلا ىواتف

 ؟بجحلاو مئامتلا قيلعت مكح ام : ۲۷ سن

 ىلإ مسقنت مئامتلاو بجحلا قيلعت ينعأ ةلأسملا هذه : باوجلا

 يف فلتخا دقو نآرقلا نم لعل نوكي نأ :لوألا قل

 هنأ ىأرو كلذ زاجأ نم مهنمف .ًافلخو ًافلس ملعلا لهأ كلذ
 اقر و مر وو 0 عم دور

 ةمحرو ءافش وه ام ِناءرقلا نم لنو ## :- ىلاعت هلوق يف لخاد

 هتلر بكك #8 :- ىلاعت  هلوقو «(۸۲ :ةيآلا ءءارسإلا ةروس) € َنيِنمّومْلِل

 هب عفديل قلعي نأ هتكرب نم نأو «(۲۹ :ةيآلا ءص ةروس) € كرب َكِيلِ

 ا

 يبنلا نع تبثي مل اهقيلعت نإ :لاقو «كلذ عنم نم مهنمو
 لثم يف لصألاو «هب عفرُي وأ ءوسلا هب عفدي يعرش ببس هنأ ءاي
 قيلعت زوجي ال هنأو حجارلا وه لوقلا اذهو «فيقوتلا ءايشألا هذه

 ةداسو تحت لعجت نأ ًاضيأ زوجي الو «ميركلا نآرقلا نم ولو مئامتلا

 ضيرملل ىعدي امنإو «كلذ هبشأ امو رادجلا يف قلعت وأ « ضيرملا

 . لعفي ءب يبنلا ناك امك ةرشابم هيلع أرقيو
 ال ام ميركلا نآرقلا ريغ نم قلعملا نوكي نأ : يناثلا مسقلا

 نإف ءبتكي اذام ىردي ال هنأل «لاح لكب زوجي ال هنإف هانعم مهفي

 ام ةلخادتم فورح «ةدقعم ءايشأو مسالط نوبتكي سانلا ضعب

 لكب زوجي الو «مّرحم وهو عدبلا نم اذهف اهأرقت الو اهفرعت داكت
 . ملعأ هللاو . لاح



 مالسإلا ناكرأ ىواتف

E ELDتتح حاشا -ل  

 ةيآ لثم» ميركلا نآرقلا تایآ ضعب ةباتك زوجت له :۲۸ سل

 ؟اهب يوادتلا ضرغل بارشلاو ماعطلا يناوأ ىلع «يسركلا

 لجأو زعأ - لجو زع هللا باتك نأ ملعن نأ بجي :باوجلا

 سفن بيطت فيك ءدحلا اذه ىلإ لذتبيو دحلا اذه ىلإ نهتمي نأ نم
 يهو هللا باتك يف ةيآ مظعأو - لجو زع - هللا باتك لعجي نأ نمؤم
 تيبلا يف ىمريو نهتميو «هيف برشي ءانإ يف اهلعجي نأ يمركلا ةيآ
 ىلع بجي هنأو «مارح هنأ كش ال لمعلا اذه ! ؟نايبصلا هب بعليو

 نأب ءاهيف ىتلا تايآلا هذه سمطي نأ يناوألا هذه نم ءىش هدنع نم

 بجاولاف كلذ نم نكمتي مل نإف ءاهسمطيف عناصلا ىلإ اهب بهذي
 ةلذتبم اهيقبي نأ امأو ءاهنفديو رهاط ناكم يف اهل رفحي نأ هيلع

 ىلع نآرقلاب ءافشتسالا نإف اهب نوبعليو نايبصلا اهب برشي ةنهتمم
 .- مهنع هللا يضر  حلاصلا فلسلا نع دري مل هجولا اذه

 د داع
 272 تو

 نأ ةيمالسإلا دالبلا ضعب يف سرادملا ةبلط ملعتي :۲۹ نت

 نم «هتافصو «ىلاعت هللا ءامسأب ناميإلا» : وه ةنسلا لهأ بهذم

 ميسقت لهو .«ليثمت الو .فييكت الو «ليطعت الو .فيرحت ريغ
 ةسردمو «هذيمالتو ةيميت نبا ةسردم :نيمسق ىلإ ةنسلا لهأ

 نم ملسملا فقوم امو ؟حيحص ميسقت ةيديرتاملاو ةرعاشألا
 ؟نيلوؤملا ءاملعلا

 نأ نم سرادملا يف ةبلطلا هملعتي ام نأ كش ال :باوجلا

 نم «هتافصو - ىلاعت هللا ءامسأب ناميإلا) : وه ةنسلا لهأ بهذم



 ةديقعلا ىواتف
 ۷س تت ستساسلا

 قباطملا وه . (ليثمت الو « فييكت الو ‹ ليطعت الو ‹فيرحت ريغ

 ةلوطملا مهبتك كلذب دهشت امك «ةنسلا لهأ بهذمل ةبسنلاب عقاولل

 لاوقأو «ةنسلاو باتكلا يف ءاج امل قفاوملا قحلا وهو «ةرصتخملاو

 انبِملَو ١ حيرصلا لقعلاو ‹ حيحصلا رظنلا ىضتقم وهو «فلسلا

 امنإو «لاؤسلا يف هبلط مدعل «كلذ يف ةلدألا دارفأ درس ددصب

 : نيتس ردم

 فرصل نيعناملا «هذيمالتو ةيميث نبا ةسردم : اهادحإ

 .اهرهاوظ نع صوصنلا
 نع اهفرصل نيبجوملا «ةيديرتاملاو ةرعاشألا ةسردم : ةيناثلا

 . هتافصو هللا ءامسأ يف اهرهاوظ

 يف ًانّيِب ًافالتخا نيتسردملا نيتاه نيب نأ مولعملا نم :لوقنف

 ررقي لرألا ةسردملاف ‹هتافمصو هللا امسا قلعتي اميف جاهنملا

 ءامسأب قلعتي اميف اهرهاوظ ىلع صوصنلا ءاقبإ بوجو اهوملعم
 وأ ليثمتلا نم - ىلاعت - هللا نع هيفن بجي ام يفن عم «هتافصو هللا

 صوصنلا فرص بوجو اهوملعم ررقي ةيناثلا ةسردملاو كلا

 . هتافصو هللا ءامسأب قلعتي اميف اهرهاوظ نع

 لاثملاب امهرياغت رهظيو «ًامامت نارياغتم ناجاهنملا ناذهو

 لاا
 ہہر ر و ج : 5 ١

 ةروس) 4 ءاي فيك قفيي ناتطوسبم هادی لب ٭ :- یلاعت هللا لاق
 نأ ىبأ نيح سيلبإ ةبتاعم نع هاكح اميف لاقو .(43 :ةيآلا «ةدئاملا

 لص ت ا ےس ر 2 5 5 فک

 4 َىَدِس َتَفلَح امل دج نأ كعتم ام سيلبإتي لاق ## : هللا رمأب مدال دجسي
 ت



© 
 نيديلاب دارملا يف نيتسردملا وملعم فلتخا دقف 7/8 :ةيآلا نضر وبن

 . هسفنل  ىلاعت - هللا امهتبثأ نيتللا

 «هرهاظ ىلع امهانعم ءاقبإ بجي :ىلوألا ةسردملا لهآ لاقف

 . هب قيلي هجو ىلع - ىلاعت - هلل نيتيقيقح نيدي تابثإو
 «هرهاظ نع امهانعم فرص بجي : ةيناثلا ةسردملا لهأ لاقو

 امهم دارملا يف اوفلتخا مث - ىلاعت - هلل نيتيقيقح نيدي تابثإ مرحيو
 .ةمعنلا وأ «ةوقلا وه له

 نافلتخم :نيتسردملا لهأ ىجاهنم نأ نيبتي لاثملا اذهبو
 ةدجاو فصو ىف اعم نأ دياقتلا اده دعب نكمي لو نارا
 . «ةنسلا لهأ» وه

 ءرخآلا نود امهدحأب ةنسلا لهأ فصو صتخي نأ دبالف نذإ

 باتك وهو طسقلا نازيم ىلع امهضرعنلو «لدعلاب امهنيب مكحنلف
 مهل نيعباتلاو ‹ةباحصلا مالكو الك هلوسر ةنسو - ىلاعت - هللا

 يأب لدي ام نازيملا اذه يف سيلو .اهتمئأو ةمألا فلس نم ناسحإب
 ًاحيرص مازتلالا وأ «نمضتلا وأ «ةقباطملا «ةلالدلا هوجو نم هجو

 ام نازيملا اذه يف لب «ةيناثلا ةسردملا لهأ هيلإ بهذ ام ىلع ةراشإ وأ

 لهأ هيلإ بهذ ام ىلع ةيراشإ وأ «ةرهاظ وأ «ةحيرص ةلالد لدي

 ًاًصاخ ةنسلا لهأ فصو نوكي نأ نيعتيف اذه ىلعو «ىلوألا ةسردملا
 مهتكراشمب مكحلا نأل «ةيناثلا ةسردملا لهأ هيف مهكراشي ال مهب

 نيب عمجلاو ًاعرش عنتمم روجلاو «نيدضلا نيب عمو روج مهايإ
 . القع عنتمم نيدضلا

 ليوأت نم عنام ال (نيلوؤملا) : ةيناثلا ةسردملا لهأ لوق امأو



 0 ةديقعلا ىواتف

  يعرش صن عم اذه ضراعتي مل اذإ هتافصو هللا ءامسأ

 «يعرش ليلد الب هرهاظ نع ظفللا فرص درجم :لوقنف

 ىلاعت هللا مرح دقو ا للا لخلق «ليلدلل فلاخ

 ا ا ا هو لح ا رد قا كلا:
 الام أ لع اولو نآو اًنلطْلس وپ راب رک ام أي اور شذ نأو ٌقحْلأ ريب ىلا
 دي كل سيل ام فق الو # : هلوقو .088 :ةيآلا «فارعألا ةروس) € نوع

 کوے رخل حس دس م ع فم سل خصل رس رس خصل ر ےے ص ب جج
 ءءارسإلا ةروس) الوسم هنع ناك كيلو لك داَوُمْلاَو َرصبْلاَو عمّ نإ ىلع

 مهل سيل هتافصو - ىلاعت - هللا ءامسأل نولوؤملا ءالؤهو ۳١(. :ةيآلا

 نوجتحي هبش ىوس «لوقعم رظن الو «هيلإ اهولوأ اميف روثأم ملع
 هللا تاذ يف صقنلا نم اهيلع مزليو ءاضعب اهضعب ضقاني اهب
 ىلع اهتابثإ يف صقنلا نم هومعز امن رثكأ هيحوو «هتافصو - ىلاعت -
 . كلذ يف طسبلا عضوم اذه سيلو ءاهرهاظ

 ىطعي نأ نكمي ال (ةنسلا لهأ) فصو نأ نايب دوصقملا امنإو
 ةلوق ناك نم ةهقحتسي امنإو ءنياغتلا ةباغ نهجهم رياغتي نتفتاطل
 (نيلوؤملا ريغ) ىلوألا ةسردملا لهأ نأ بير الو «طقف ةنسلل ًاقفاوم

 رظن نمل «(نيلوؤملا) ةيناثلا ةسردملا لهأ نم روكذملا فصولاب قحأ

 ىلإ ةنسلا لهأ ميسقت حصي الف «فاصنإو ملعب امهيجاهنم يف
 . ةدحاو ةفئاط مه لب نيتفئاطلا

 :لوقنف بابلا اذه يف يزوجلا نبا لوقب مهجاجتحا امأو

 لهأ نم دحاو لوق سيلف ءاهب جتحي الو اهل جتحي ملعلا لهأ لاوقأ

 . نيرخآلا ىلع ةجحب ملعلا
 مدا ينب بولق» : ثيدح يف لوأ دمحأ مامإلا نإ مهلوق امأو
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 ےک پ»
 هللا نيمي دوسألا رجحلا» : ثيدحو . «نمحرلا عباصأ نم نيعبصأ نيب

 ةروس) € مک ام نا عم وشو : - ىلاعت - هلوقو .«ضرألا يف

 ٤(. :ةيآلا هديدحلا

 لوأت هنأ هللا هحر  دمحأ مامإلا نع حصي ال :لوقنف

 يف - هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق «نيروكذملا نيثيدحلا

 وبأ هاكح ام امأو» : مساق نبا عومجم نم © ج ۳۹۸ ص ىواتفلا
 دوسألا رجحلا» ءايشأ ةثالث يف الإ لوأتي مل دمحأ نأ نم يلازغلا دماح

 عباصأ نم نيعبصأ نيب دابعلا بولق»و «ضرألا يف هللا نيمي

 ةياكحلا هذهف ««نميلا لبق نم نمحرلا سفن دجأ ينإو .«نمحرلا
 نم دحأ فرعي الو ءدانسإب هنع دحأ اهلقني مل ءدمحأ ىلع بذك

 .ه .| .«هنع كلذ لقن هباحصأ

 دمحأ مامإلا نإف . تك امن E لاهل وق اامأو

 ىلع ادر ملغلا وهو 0 ضعبب اهرسف امنإو ءاهلوأتي مل
 ىضتقت اهنأ اومعز ثيح ء«ابب دارملا فالخب اهورسف نيذلا «ةيمهجلا

 ال ا لاعت ۔ هتاذب ناكم لك يف  ىلاعت هللا نوک
 نم يتلا قلخلاب ةطاحإلا انه ةيعملا نأ  ىلاعت هللا همحر

 لب طالتخالاو لولحلا ىضتقت ال ةيعملا نأ كلذو چ

 .ءام هعم ًانبل يناقس ر «هبسحب عضوم لك يف ف يه

 . هتجوز هعم نالف لاقيو . ةعامجلا عم تيلص :لاقيو

 يناثلا يفو «طالتخالاو جزملا تضتقا :لوألا لاثملا يفف

 ثلاثلا ينو «طالتخا نودب لمعلاو ناكملا يف ةكراشملا تضتقا
 نيبت اذإو «لمع وأ ناكم يف كارتشا نكي مل نإو ةبحاصملا تضتقا



 ةديقعلا ىواتف
mm > 1_7 

 - ىلاعت هللا ةيعم نإف «هيلإ فاضت ام بسحب فلتخي ةيعملا ىنعم نأ

 جزملا يضتقت نأ نكمي الو «مهلثمل نيقولخملا ةيعم نع فلتخت هقلخل

 زع - هللا ىلع عنتمم كلذ نأل ؛ناكملا يف ةكراشملا وأ «طالتخالاو

 انعم نوكي اذه ىلعو .مهيلع هولعو هقلخل هتنيابم توبثل - لجو

 «ةردقو «ًاملع انب طيح هنأل «تاومسلا قوف شرعلا ىلع وهو
 هيضتقت امم كلذ ريغو ءًاريبدتو ًارصبو امس ءًاناطلسو

 لو ءاهاضتقم نع اهب جرخي مل ملعلاب رسفم اهرسف اذإف «هتيبوبر
 جزملا وأ ناكملا يف ةكراشملا ةيعملا نم مهفي نم دنع الإ الوأتم نكي

 لك يف نيعتمب سيل اذه نأ قبس دقو .لاح لك ىلع طالتخالاو

 .لاح

 صوصنلا هذه ليوأت يف دمحأ مامإلا نع لقن امل ةبسنلاب اذه
 . ةثالثلا

 يف ليوأت ال هنأ بيرق مدقت دقف يه ثيح نم اهل رظنلاب امأ
 ضعبب اهل ريسفت هنأل «ملعلاب رسفم اهرسف اذإ ةميركلا ةيآلا
 . هيضتقت يذلا ىنعملا نع اهل لقن ال «اهتايضتقم

 عباصأ نم نيعبصأ نيب اهلك مدآ ينب بولق نإ» :ثيدح امأو

 ف ملسم هاور دقف .«ءاشي ثيح هفرصي دحاو بلقك نمحرلا

 25١540 ص ١ال مقر هنم ثلاثلا بابلا يف ردقلا باتك يف هحيحص

 هيلع لد امب نونمؤي ثيح ةعامجلاو ةنسلا لهأ دنع ليوأت هيف سيلو

 نم مزلي الو «هب قئاللا هجولا ىلع  ىلاعت هلل عباصألا تابثإ نم
 رخسم باحسلا نإف «بلقلا سامت نأ اهنم نيعبصأ نيب انبولق نوک
 كلذكف «ضرألا الو ءامسلا سمي الو «ضرألاو ءامسلا نيب



 تاب پچ
 كلذ مزلتسي الو نمحرلا عباصأ نم نيعبصأ نيب مدآ ينب بولق
 :ةنساكملا

 لاق دقف .«ضرألا يف هللا نيمي دوسألا رجحلا» : ثيدح امأو
 عومجم نم ٦ ج ۳۹۷ ص ىواتفلا يف ةيميت نبا مالسإلا خيش هيف

 امنإ روهشملاو «تبثي ال دانسإب ءب يبنلا نع يور دق : مساق نبا
 نمف ضرألا يف هللا نيمي دوسألا رجحلا» :لاق . سابع نبا نع وه

 نم ” ج ٤٤ ص يفو .«هنيمي لبقو هللا حفاص امنأكف هلبقو هحفاص

 هللا ةفص وه سيل دوسألا رجحلا نأ يف حيرص» :روكذملا عومجملا

 ضرألا يف هديقف «ضرألا يف هللا نيمي» :لاق هنأل «هنيمي سفن الو

 .«قلطملا فلاخي ديقملا ظفللا مكحو «هللا نيمي لوقيف «قلطي ملو
 مولعمو ««هنيمي لّبقو هللا حفاص امنأكف هحفاصو هلبق نمف» :لاقو

 :ه.1 اهب هيما غ هنشملا نأ

 - ىلاعت هللا تافص نم ثيدحلا نوكي الف اذه ىلعو :تلق

 . الصأ هيف ليوأت الف رهاظلا فلاخي ىنعم ىلإ تلوأ ىتلا
 ةف نبا ةسردت امهادحإ 4 نييسر كاتس نإ مهلوق اما

 اذهو ءاهيلإ قبسي مل هنأ مهوت ةيميت نبا ىلإ ةسردملا هذه ةبسن لاقيف
 حلاصلا فلسلا هيلع ناك ام وه ةيميت نبا هيلإ بهذ ام نإف أطخ

 لوق همهوي امك ةسردملا هذه ثدحأ يذلا وه سيلف «ةمألا ةمئأو
 .ناعتسملا هللاو ءابنأش نم للقي نأ ديري يذلا لئاقلا

 مهنم فرع نم :لوقنف نيلوؤملا ءاملعلا نم انفقوم امأو
 وهف ةنسلا عابتاو «نيدلا يف قدص مدق مهل ناكو ةينلا نسحب

 ةئطخت نم عنمي ال كلذ يف هرذع نكلو «غئاسلا هليوأتب روذعم
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 اج ب بحي #797 #77 ٠
 صوصنلا ءارجإ نم حلاصلا فلسلا هيلع ناك امل ةفلاخملا هتقيرط

 الو ‹فييكت ريغ نم رهاظلا كلذ هيلع لد ام داقتعاو ءاهرهاظ ىلع

 .هلعافو لعفلاو «هلئاقو لوقلا مكح نيب قيرفتلا بجي هنإف «ليثمت

 هيلع مذي ال دصق نسحو داهتجا نع ًارداص ناك اذإ أطخلا لوقلاف
 مكح اذإ» : لب يبنلا لوقل .هداهتجا ىلع رجأ هل نوكي لب «هلئاق

 أطخأ مث دهتجاف مكح اذإو «نارجأ هلف باصأ مث دهتجاف مكاحلا

 لالضلاب ديرأ نإف لالضلاب هفصو امأو «هيلع قفتم . "”(رجأ هلف
 ال اذهف «هيلع تقميو «فوصوملا هب مذي يذلا قلطملا لالضلا
 مدق هل ناكو «ةينلا نسح هنم ملع يذلا دهتجملا اذه لثم يف هجوتي

 هلوق ةفلاخم لالضلاب ديرأ نإو «ةنسلا عابتاو نيدلا يف قدص

 اذه لثم نأل «كلذب سأب الف لئاقلا مذب راعشإ ريغ نم باوصلل

 لذب ثيح «باوص ةليسولا ثيح نم هنأل ءًاقلطم ًالالض سيل
 ناك ثيح لالض ةجيتنلا رابتعاب هنكل «قحلا ىلإ لوصولا يف هدهج
 .قحلا فالخ

 .ناعتسملا هللاو «ليوهتلاو لاكشإلا لوزي ليصفتلا اذبمو
 دا دا دا

ZS CS CS 

 ؟هتافصو هللا ءامسأ ىف ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع ام ۳١: س

 توبث مسالا توبث نم مزلي لهو ؟ةفصلاو مسالا نيب قرفلا امو

 ؟مسالا توبث ةفصلا توبث نمو ؟ةفصلا

 هتافصو هللا ءامسأ يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع :باوجلا

 باصأف دهتجا اذإ مكاحلا رجأ باب «ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 )١١١١(. دهتجا اذإ مكاحلا رجأ نايب باب «ةيضقألا باتك يف ملسمو «(751) أطخأ وأ
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 ي بعلو
 ‹ فيرحت ريغ نم تافصلاو ءامسألا نم هسفنل هللا هتبثأ ام تابثإ ىه

 . ليثت الو «فييكت الو «ليطعت الو
 هب هللا ىمس ام :مسالا نأ :ةفصلاو مسالا نيب قرفلاو

 .رهاظ قرف امهنيبو . هب هللا فصو ام :ةفصلاو

 . ةفصلل ًانمضتم - لجو زع - هللا ىلع ًاملع ربتعي مسالاف
 روفغ هللا نإ : هلاثم . ةفصلا تابثإ مسالا تابثإ نم مزليو

 تابثإ هنم مزلي *ميحرإلو ةرفغملا هنم مزلي مسا «روفغإل (ميحر
 . ةمحرلا

 مزلي ال مالكلا لثم مسالا تابثإ ةفصلا تابثإ نم مزلي الو

 نأل «عسوأ تافصلا نوكت كلذ ىلع ءانب «ملكتملا امسا هلل تبثن نأ
 . مسال ةنمضتم ةفص لك سيلو «ةفصل نمضتم مسا لك

 ان م دك

 ؟ةروصح ىلاعت هللا ءامسأ له ۳١: س
 ىلع ليلدلاو «نيعم ددعب ةروصحم تسهيل هللا ءامسأ : باوجلا

CEكدبع نباو كدبع ينإ مهللا» : عيحصلا تكيدحلا  

 + تهييس كلاوع مسا لكب كلأسأ» : لاق نأ ىلإ . «كتمأ نباو

 وأ «كقلخ نم ًادحأ هتملع وأ «كباتك يف هتلزنأ وأ «كسفن

 ملع يف هب هللا رثأتسا امو . ”(كدنع بيغلا ملع يف هب ترئأتسا

 .ًاروصحم سيل ًامولعم سيل امو هب ملعي نأ نكمي ال بيغلا

 لخد اهاصحأ نم امسا نيعستو ةعست هلل نإ) : دالك هلوق امأو

 )١( دمحأ هجرخأ )۳۹۱/۱(.
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 نأ هانعم نكل «ءامسألا هذه الإ هل سيل هنأ هانعم سيلف . "”(ةنجلا
 ةنجلا لخدي هنإف نيعستلاو ةعستلا هذه هئامسأ نم ىصحأ نم

 ةيفانئتسا تسيلو ىلوألا ةلمجلل ليمكت «اهاصحأ نم» :هلوقف

 داهجلل اهتددعأ سرف ةئم يدنع : برعلا لوق اذه ريظنو «ةلصفنم

 ةئملا هذه لب ؛ةئملا هذه الإ هدنع سيل هنأ هانعم سيلف «هللا ليبس يف
 .ءىشلا اذهل ةدعم

 لهأ قافتا - هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش لقن دقو
 الئ يبنلا نع حصي ال اهدرسو اهدع نأ ىلع ثيدحلا يف ةفرعملا
 لواح نمف اهيف ريبكلا فالتخالا ليلدب هللا همحر - قدصو .مه .|

 الف ةنجلا ىلإ لصوت اهنأل ميظع رمأ اذه نإ لاق ثيدحلا اذه حيحصت

 اهن ىلع اذه لدف اهنييعت نع هك «هولأسي نأ ةباحصلا ىلع توفي
 ناك ولو مزلي ال هنأب كلذ نع باجي نكل . يئ هلبق نم تنيع دق
 ملع نم دشأ ةمولعم نيعستلاو ةعستلا ءامسألا هذه تناكل كلذك
 ةجاحلا وعدت امم اذه نأل ؛امهريغو نيحيحصلا يف تلقنلو سمشلا

 روص ىلعو ةيهاو قيرط نع الإ يتأي ال فيكف هظفحب حلتو هيلإ
 سانلا اهبلطي نأ يهو ةغلاب ةمكحل اهنيبي مل لَك يبنلاف . ةفلتخ

 نم صيرحلا نيبتي ىتح وكي هلوسر ةنسو هللا باتك يف اهورحتيو

 ظفحت ىتح رركت مث عاقر يف بتكت نأ اهءاصحإ ىنعم سيلو

 : كلذ ىنعم نكلو

 نم زوجي ام ب : د رج ءملسمو )۲۷۳١(« . . . طورشلا نم زوجي ام باب «طورشلا باتك «ىراخبلا هجرخأ )١(
 . )۲١۷۷( اهاصحأ نم لضفو ىلاعت هللا ءامسأ يف باب «ءاعدلاو ركذلا باتك
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 انعم افمهف < اناث

 :ناهجو كلذلو اهاضتقمب هلل دبعتلا :ًاثلاث

 4 ابي وعدا اف # :- ىلاعت  هلوقل اهم هللا وعدت نأ : لوألا هجولا

 راتختف «كبولطم ىلإ ةليسو اهلعجت نأب 14١(. :ةيآلا «فارعألا ةروس)

 رفغا روفغ اي :لوقت ةرفغملا لاؤس دنعف «كبولطمل بسانملا مسالا
 اذه لب «يل رفغا باقعلا ديدش اي لوقت نأ بسانملا نم سيلو « يل

 . كباقع نم ينرجأ لوقت لب «ءازهتسالا هبشي

 هذه هيضتقت امل كتدابع يف ضرعتت نأ :يناثلا هجولا

 يذلا حلاصلا لمعلا لمعاف «ةمحرلا ميحرلا ىضتقمف «ءامسألا
 كلذ ناك اا ايتام ضع ی ا ا ا نوک
 . ةنجلا لوخدل ًانمث نوكي نأل ريدج وهف

 ني مي حو

 ةي نم مكح امو ؟ىلاعت هللا ولع يف فلسلا بهذم ام : 7 ستا

 ؟نمؤملا دبعلا بلق يف هنأو ٍلاخ تسلا تاهجلا نع هنإ

 ىلاعت هللا نأ  مهيلع هللا ناوضر  فلسلا بهذم :باوجلا
 هلأ َلِإ ہود رف ویش يف مَعَ ا ا

 ةروس) . 4اليوأت ساو بک کرک کلا مریلا واب ترم لك نإ لو
 لإ نكح نت نيوز ار : لا لاق 1 ءءاسنلا
 لوق نک ا اَمَّنِإ # : ىلاعت لاقو ٠(. :ةيآلا «ىروشلا ةروس) . 4 ےل

 ور r E OI, Sry رخص e د

 كيلو اتعطأو توم وأو نا تن رکی داون وک ی وعد اإ َننِمَوْمْلَ
 ص

 هه کوا ِهََتَيَو ها شو مل ملوسرو هللا حطي نمو ال © َنوحِلْفَمْلا مه
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 kk يبي تلال

 ناک ايو ا لاقو ٠١« ٠١(. :ناتيآلا «رونلا ةروس) . € نوريافلا

 نمو مهرمأ نم ةر م اا :هلوسرو هللا ىف اإ | ةت د نيل

 ر هل رس سلس واسم رو 0

 . ٦) :ةيآلا «بازحألا ةروس) . اندم الك لص دَ لورو هللا صعب

 رش ام كوم ىح تومور ال كرو دف 9 : ىلاعت لاقو
Aاو تک ت 20 2 < بفذأ ف ور کک <  

 ا ا 55 :ةيآلا وا . املس

 عمسلاو ءال هلوسر ةنسو « ىلاعت هللا باتك ىلإ عوجرلا يه عزانتلا

 الإ نوكي ال ناميإلا نأو ءامهاوس اميف رايخلا مدعو ءامهل ةعاطلاو

 قيرطلا اذه نع جورخلا نإف «كلذب

 0 ١ َققاَسِي لا 0 وب
 هجر ZZ < ر 2 4 هم عَ د

 .(6 ل

 ىلاعت هللا ولع ةلأسم  ةلأسملا هذه يف لمأتملا نإف اذه ىلعو

 ةلالدلا هوجو عيمجب ةحيرص ةلالد الد دق ةنسلاو باتكلا نأ هل نيبتي

 : اهنم ةفلتخم تارابعب «هقلخ ق قوف هتاذب ىلاعت هللا ولع ىلع

 منيم 3 : ىلاعت هلوقك «ءامسلا يف ىلاعت هللا نأب حيرصتلا ١

 رسا .4 ردك کک نلت أب مواع ع لي نأ ِهَمّسْلَأ يف نم

 يف يذلا هللا انبر» :ضيرملا ةيقر يف هيي هلوقو 201١7 :ةيآلا كلما

 ىذلاو» : ةي هلوقو « "دواد وبأ هاور «ثيدحلا را لإ .(ءامسلا

 ناك الإ هيلع ىبأتف اهشارف ىلإ هتآرما وعدي لجر نم ام هديب يسفن

 )١( ص هجيرخت مدقت ٩۳.
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E LD 
 ”ملسم هاور . «اهنع ىضري ىتح اهيلع ًاطخاس ءامسلا يف يذلا .

 َقْوفرِهاَقْلا وهو # :ىلاعت هلوقك «ىلاعت هتيقوفب حيرصتلا - ۲
 نم مير نواحي #9 :هلوقو .(1۸ :ةيآلا «ماعنألا ةروس) . € ءووابع
 قلخلا ىضق امل هللا نإ» : اب هلوقو ٠١(. : ةيآلا «لحنلا ةروس) . 4َمهَقوف

 هاور .(يبضغ تقبس يتمحر نإ هشرع قوف هدنع بتك
 ْ ١ . "”يراخبلا

 دوعصلاو «هنم اهلوزنو «هيلإ ءايشألا دوعصب حيرصتلا - ۳
 : ىلاعت هلوقك «ىلعأ نم الإ نوكي ال لوزنلاو «ىلعأ ىلإ الإ نوكي ال

 ءرطاق ةروس) . عفر ملل لَمَعلأو ُبيطلأ رکا ٌدعصي ول #

 «جراعملا ةروس) . يِ عورلاو ةكحيلملا جر :هلوقو ٠١(. :ةيآلا

 . دبل مَعَ ٍضَراْلا لإ كَمَا سم رار 9 : هلوقو .(4 :ةيآلا
 ِهِئَأي ال ¥ : ميركلا نآرقلا يف ىلاعت هلوقو ٠(. :ةيآلا «ةدجسلا ةروس)

 «تلصف ةروس) . ريك يكح نم لبن هِفَلَس نم الو هيدي نب نم لَ
 سدح نو ل : هناحبس لاق امك «ىلاعت هللا مالك نآرقلاو .(4؟ :ةيآلا
 ءةبوتلا ةروس) .# هلل مک ٌعَمْسي ا كراجتسا تريكرشملا

 ىلع كلذ لد هنم ليزنت وهو همالك ميركلا نآرقلا ناك اذإو ١(. :ةيآلا

 ىقبي نيح ايندلا ءامسلا ىلإ انبر لزني» : دلك هلوقو .ىلاعت هتاذب هولع
 وهو «ثيدحلا رخآ ىلإ .«ينوعدي نم لوقيف رخآلا ليللا ثلث

 نيمآ ءامسلا يف ةكئالملاو نيمآ مكدحأ لاق اذإ باب «قلخلا ءدب باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

00000 45 
 مديعي مث قالا دبي ىلا وهو » : ىلاعت هلوق يف ءاجام باب «قلخلا ءدب باتك «يراخبلا هجرخأ (۲)

 . (717/01) هبضغ تقبس اهنأو ىلاعت هللا ةمحر ةعس باب «ةبوتلا باتك ,ملسمو «("195)
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 نب ءاربلا ثيدح ينو . “امهريغو نيحيحصلا يف تباث حيحص
 ىلإ ىوآ اذإ لوقي ام هملع هلك يبنلا نأ - هنع هللا يضر - بزاع

 يذلا كيبنو «تلزنأ يذلا كباتكب تنمآ» :هنمو «هشارف

 . ”هريغو يراخبلا حيحص يف وهو . «تلسرأ

 جبس للاعت هلوق يف امك «ولعلاب ىلاعت هفصوب حيرصتلا - ٤

 امُهظْفَح مدو الو # : هلوقو ١(. :ةيآلا «ىلعألا ةروس) . للا كير مسا

 : هلك يبنلا لوقو ٠٠١(. :ةيآلا «ةرقبلا ةروس) . € ميَِعْلَأ نعْلَأ وهو

 1 ©( ىلعألا ير ناحبس»

 فقوم يف ىلاعت هللا دهشُي نيح ءامسلا ىلإ اب يبنلا ةراشإ - ه
 نم عمج ربكأ ايب يبنلا هيف دهش يذلا «ميظعلا فقوملا كلذ ةفرع
 مهللا» :لاقف .معن :اولاق ؟«تغلب له الأ» :مهل لاق نيح «هتمأ

 يف تباث كلذو . سانلا ىلإ اهيكنيو ءامسلا ىلإ هعبصأ عفري .«دهشا
 يف ىلاعت هللا نأ يف رهاظ وهو « ““رباج ثيدح نم ملسم حيحص

 .ًاثبع اهايإ هعفر ناكل الإو ءامسلا

 ؟(هللا نيأ» :اهل لاق نيح ةيراجلل ةي يبنلا لاؤس - <

 )١( ليللا رخآ نم ةالصلاو ءاعدلا باب ءدجهتلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١١544(«

 ليللا رخآ يف ركذلاو ءاعدلا يف بيغرتلا باب «ةالصلا باتك «ملسمو )707( .

 باتك ءملسمو )٦۳١۳(« مان اذإ لوقي ام باب «تاوعدلا باتك «يراخبلا هجرخأ (۲)

 )77٠١١(. عجضملا ذخأو مونلا دنع لوقي ام باب «ءاعدلاو ركذلا

 )81/1١(« هدوجسو هعوكر يف لجرلا لوقي ام باب «ةالصلا باتك ءدواد وبأ هجرخأ (۳)

 «يئاسنلاو ؛.(2577) دوجسلاو عوكرلا يف حيبستلا يف ءاج ام باب ءةالصلا باتك «يذمرتلاو

 )٠٠١۷(. . . .ءىراقلا ذوعت باب «ةالصلا باتك

 . )۱١١۸( لک يبنلا ةجح باب «جحلا باتك «ملسم هجرخأ (:)
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 ےک لاا
 ر ليف هاور .«ةنمؤم اهنإف اهقتعا» :لاق ءءامسلا يف :تلاق

 وهو - هنع هللا يضر  يملسلا مكحلا نب ةيواعم نع ليوط ثيدح

 اهب مهفتسي امنإ «نيأ» نأل ؛ىلاعت هلل يتاذلا ولعلا تابثإ يف حيرص

 اهرقأف ؟هللا نيأ اهلأس نيح ةأرملا هذه هيب يبنلا رقأ دقو «ناكملا نع
 : لاق نيح ناميإلا ىضتقم اذه نأ نّيبو «ءامسلا يف ىلاعت هنأ ىلع

 ىلاعت هللا نأ دقتعيو رقي ىتح دبعلا نمؤي الف . «ةنمؤم اهنإف اهقتعا»
 هللا باتك نم ةيربخلا ةيعمسلا ةلدألا نم عاونأ هذهف «ءامسلا يف
 .هقلخ قوف هتاذب ىلاعت هللا ولع ىلع لدت ءاي هلوسر ةنسو «ىلاعت

 عمجأ دقو «عضوملا اذه يف اهرصح نكمي ال ةريثكف ةلدألا دارفأ امأ
 هذه ىضتقمب لوقلا ىلع  مهيلع هللا ناوضر  حلاصلا فلسلا

 لاع هناحبس هنأ وهو «يتاذلا ولعلا ىلاعت هلل اوتبثأو «صوصنلا

 وهو هل يونعملا ولعلا تابثإ ىلع نوعمجم مهنأ امك «هقلخ قوف هتاذب
 ضالاو نوما يف لما لكما هلو :  ىلاعت هللا لاق «تافصلا ولع
 لَو # : ىلاعت لاقو .(۲۷ :ةيآلا «مورلا ةروس) .* مكا ُرِيرَعْلا وهو

 < لاغت لاق 64 كال تاعالا ةزويس) . < اي وعدا یس اسلا

 :لحنلا ةروس) . 4 اع ال شياو ملعب هلآ نإ لاَ هلي ويرم الق »
 و . ( ومل منو دادنأ هلي اول الف # :لاقو ۷٤(. :ةيآلا

 هتاذ يف هلامك ىلع ةلادلا تايالا نم كلذ ريغ ىلإ ۲١(. :ةيآلا «ةرقبلا

 .هلاعفأو هتافصو

 باتكلا صوصن هيلع تلد يتاذلا ىلاعت هللا ولع نأ امكو

 .ةرطفلاو «لقعلا هيلع لد دقف ءفلسلا عامجإو ةنسلاو

 .(ةهالالز ةالصلا يف مالكلا ميرحت باب .دجاسملا باتك «ملسم هج رخ )۱(



 ةديقعلا ىواتف

 ےس
 نأو «لامك ةفص ولعلا نأ بير ال لاقيف : لقعلا ةلالد امأ

 بجوف لامكلا تافص هل تبث دق ىلاعت هللاو ‹«صقن ةفص هدض

 انإف «صقنلا نم ءيش هل هتابثإ ىلع مزلي الو «ىلاعت هل ولعلا توبث
 «هب ًأطيحم هتاقولخ نم ءيش نوكل ًانمضتم سيل ىلاعت هولع نإ لوقن
 يف لضو «هنظ يف مهو دقف كلذ مزلتسي هل ولعلا تابثإ نأ نظ نمو
 .هلقع

 هلل عاد لك نإف :هتاذب ىلاعت هللا ولع ىلع ةرطفلا ةلالد امأو

 ىلإ الإ هتاعد نيح هبلق هجتي ال ةلأسم ءاعد وأ «ةدابع ءاعد ىلاعت

 امك «هترطف ىضتقمب ءامسلا ىلإ هيدي عفري هدجت كلذلو «ءامسلا
 بر اي طق فراع لاق ام» : ينيوجلا يلاعملا يبأل ينادمهلا كلذ لاق

 ىلع مطلي ينيوجلا لعجف .«ولعلا بلطب ةرورض هبلق نم دجو الإ
 لقن اذكه .«ينادمهلا ينريح «ينادمهلا ينريح» :لوقيو هسأر
 يو «كلذ كردي دحأ لك نإف «حصت م مأ هنع تحص ءاوس « هلع

 ائ يبنلا نأ هنع هللا يضر  ةريره يبأ ثيدح نم ملسم حيحص

 0 ىلإ «بر اي «بر اي ءءامسلا ىلإ هيدي دمي لجرلا ركذ

 اميسال ءامسلا وحن هبلقو يلصي لجرلا دجت كنإ مث . ”ثيدحلا
 هدوبعم نأ ملعي هنأل "”«ىلعألا يبر ناحبس» :لوقيو .دجسي نيح

 . ىلاعتو هناحبس ءامسلا يف

 ««لاخ تسلا تاهجلا نع - ىلاعت هللا نإ» :مهلوق امأو

 ىلاعت هللا هتبثأ ام لاطبإ ىضتقي هنأل ؛ لطاب همومع ىلع لوقلا اذهف

 A ص هجيرخت مدقت )۱)

 ۷٩. ص هجيرخت مدقت )۲(



 مالسإلا ناكرأ ىواتف

 ڪت ب د 0 تاتا#)
 هلوسر وهو هل ًاميظعت مهدشأو هب هقلخ ملعأ هل هتبثأو .هسفنل

 نإ لب ءولعلا ةهج يف ىه ىتلا ءامسلا يف هناحبس هنأ نم ءاي دمحم

 يه تسلا تاهجلا نأل ؛مدعلاب ىلاعت هللا فصو يضتقي كلذ
 هو ءمامألاو ‹فلخلاو ءلامشلاو «نيميلاو «تحتلاو «قوفلا

 رمأ اذهو «تاهجلا هذه ىدحإ ةبسن هب قلعتت الإ دوجوم ءيش نم
 نأ مزل ىلاعت هللا نع تاهجلا هذه تيفن اذإف .لوقعلا ةهادبب مولعم

 قلعت نم ًايلاخ ًادوجوم ضرفي دق ناك نإو نهذلاو ءًامودعم نوكي
 . جراخلا يف دجوي الو «نهذلا هضرفي ءيش اذه نكل هب بسنلا هذه

 ىلاعت هولعب نمؤي نأ هللاب نمؤم لك ىلع ًامازل ىرنو نمؤن نحنو
 .فلسلا عامجإو «ةنسلاو «باتكلا كلذ ىلع لد امك «هقلخ قوف
 نأب نمؤن كلذ عم اننكلو . لبق نم هانررق امك «ةرطفلاو «لقعلاو
 هنأو «هتاقولخم نم ءيش هب طيح ال هنأو «ءيش لكب طيح ىلاعت هلل

 ىرن نحنو .هتاقولخم نم ءيشل جاتحي الف هقلخ نع ينغ هناحبس
 ءةنسلاو باتكلا هيلع لدي امع جرخي نأ نمؤمل زوجي ال هنأ ًاضيأ

 يف كلذ ىلع ةلدألا انفلسأ امك «ناك نم ًانئاك سانلا نم دحأ لوقل
 .اذه انباوج لوأ

 ليلد ال اذهف .«نمؤملا بلق يف ىلاعت هللا نإ» :مهلوق امأو

 نم دحأ مالك الو لكَ هلوسر ةنس الو «ىلاعت هللا باتك نم هيلع

 ديرأ نإ هنإف لطاب هقالطإ ىلع ًاضيأ وهو «ملعن اميف اصلا فلسلا
 ىلاعت هللا نإف ءًاعطق لطاب وهف دبعلا بلق يف لاح ىلاعت هللا نأ هب

 رفني نأ  ةمج بئاجعلاو - بئاجعلا نمو «كلذ نم لجأو مظعأ
 مث «ءامسلا يف ىلاعت هللا نوك نم ةنسلاو باتكلا هيلع لد امم صخش



 ةديقعلا ىواتف
 رس بيب 7كم
 بلق يف ىلاعت هللا نأ همعز نم ةنسلاو باتكلا هيلع لدي مل امب نئمطي

 . كلذ ىلع لدي دحاو فرح ةنسلاو باتكلا يف سيل ذإ «نمؤملا

 ركذي ًامئاد هنأ نمؤملا دبعلا بلق يف ىلاعت هللا نوكب ديرأ نإو

 ىلع لدت ةرابعب هنع ربعي نأ بجي نكلو ‹قح اذهف «هبلق يف هبر

 ىلاعت هللا ركذ نإ : الشم لاقيف «لطابلا لولدملا اهنع يفتنيو هتقيقح

 . نمؤملا دبعلا بلق يف ًامئاد
 اهلدبتسي نأ ديري هنأ اهب ملكتي نم مالك نم رهظي يذلا نكلو

 . قبس امك ةلطاب ىنعملا اذهب يهو ءءامسلا يف ىلاعت هللا نوك نع
 هلوسر ةنسو « هللا باتك هيلع لد ام راكنإ نم نمؤملا رذحيلف

 ةضماغ ةلمجم تارابع ىلإ فلسلا هيلع عمجأو «ملسو هيلع هللا لص

 نم نيلوألا نيقباسلا ليبس مزتليلو «لطابلاو قحلا يناعملا نم لمتحت

 :ىلاعت هللا هلوق يف لخدي ىتح «راصنألاو نيرجاهملا

 نسحب مهوعبتا َندَلأَو راصنألاو نرجهملا نم نولو کوفیسلاو ل

 ردهتألا اه كرت تج ل د کو هع هنع اوضرو منع هلا ضر

 ٠٠١(. :ةيآلا ءةبوتلا ةروس) . یل لا كل ادبأ ايف رل

 وه هنإ «ةمحر هنم ًاعيمج انل بهوو ‹مهنم مكايإو هللا انلعج

 . باهولا

 هولع هنأب هشرع ىلع لجو زع هللا ءاوتسا ريسفت له :۳۳ س
 فلسلا ريسفت وه هلالجب قيلي ام ىلع هشرع ىلع - ىلاعت -
 ؟حلاصلا

 هولع هنأب هشرع ىلع - ىلاعت - هللا ءاوتسا ريسفت :باوجلا



 مالسإلا ناكرأ ىواتف
 ےس لا كو

 . حلاصلا فلسلا ريسفت وه هلالجب قيلي ام ىلع هشرع ىلع - ىلاعت -
 ولعلا : ءاوتسالا يناعم نم» هريسفت يف نيرسفملا مامإ ريرج نبا لاق
 هولع ينعي هريرس ىلع نالف ىوتسا : لئاقلا لوقك عافترالاو

 « ئوتسأ شرما َلَع ُنَمحَيلَأ # - ىلاعت - هلوق ريسفت يف لاقو .«هیلع
 عفترا هشرع ىلع نمحر لا :هركذ لج لوقي» .(4 :ةيآلا ءهط ةروس)

 . هفلاخي ام فلسلا نع لقني ملو .ه.ا .«العو

 :هوجو ىلع لمعتسي ةغللا يف ءاوتسالا نأ :ههجوو
 هلوقك لامكلا هانعم نوكيف ديقم ريغ ًاقلطم نوكي نأ :لوألا

 ١5(. :ةيآلا ء.صصقلا ةروس) *وتسأو ْمَدْسَأ مل اَمْلَو# :- ىلاعت -

 يواستلا ىنعمب نوكيف واولاب ًانورقم نوكي نأ :يناثلا
 .ةبتعلاو ءاملا ىوتسا :مهلوقك

 هلوقك دصقلا ىنعمب نوكيف ىلإب ًانورقم نوكي نأ :ثلاثلا
 اورم اسلا لإ ئوتسأ مث ا

 عافترالاو ولعلا ىنعمب نوكيف ىلعب ًانورقم نوكي نأ : عبارلا

 . «ئوتسأ شرعا لع نحيل # :- یلاعت  هلوقك
 نورقملاك ىلإب نورقملا ءاوتسالا نأ ىلإ فلسلا ضعب بهذو

 نأ لإ مهضعب بهذ امك .ولعلاو عافترالا هانعم نوكيف لعب

 ًانورقم ناك اذإ رارقتسالاو دوعصلا ىنعمب ىلعب نورقملا ءاوتسالا

 . لعب
 قعاوصلا يف ميقلا نبا لقن دقف سولجلاب هريسفت امأو.

 ّلَع نجرلا # :- ىلاعت  هلوق يف بعصم نب ةجراخ نع 4
 .ه.١ .«سولجلا الإ ءاوتسالا نوكي لهو» : هلوق (ىوَسَسَأ شرعا



 ةديقعلا ىواتف

 A E E ضيا

 ف E3 د
 تذل

 - ىلاعت - هللا lB ا هشرع

 ؟كلذ حاضي ذيإب مكتليضف نم مركتلا لمأنف «هتمظعو

 هنإ) هشرع ىلع - ىلاعت - هللا ءاوتسا يف انلوق :هلوقب باوجلا

 هب ديرن «هتمظعو - ىلاعت - هللا لالجب قيلي شرعلا ىلع صاخ ولع

 عيمجل لماشلا ماعلا ولعلا وه سيلو «شرعلا هب صتخي ولع هنأ
 وأ «تاقولخملا ىلع ىوتسا لوقن نأ حصي ال اذهلو «تاقولخلا

 وه لوقن امنإو «كلذ ىلع لاع هنأ عم ضرألا ىلع وأ «ءامسلا ىلع

 وتسمو هشرع ىلع لاع - ىلاعت هللا نإ :لوقنف شرعلا امأو «كلذ

 ءاوتسا ناك اذهلو .ولعلا قلطم نم صخأ ءاوتسالاف «هشرع ىلع

 فالخب «هتئيشمب ةقلعتملا ةيلعفلا هتافص نم هشرع ىلع - ىلاعت - هللا

 . اهنع كفني ال ىتلا ةيتاذلا هتافص نم هنإف هولع

 عمج ىواتفلا عومجم ٠ جم ٥۲۲ ص لوزنلا ثيدح حرش يف - ىلاعت

 هو امنإ ناك اذإف ف :ليق نإف» :مساق نبا

 م ل ارم سو لاك
 ىلع ًايلاع ناك ام لكل لاقي ال اذهلو «هيلع ًايوتسم ءىش ىلع لاع



 مالسإلا ناكرأ ىواتف

NCD) 

 ىلع ىوتسا هيف ليق ام لک نکلو «هيلع ىوتساو هيلع وتسم هنإ هريغ
 هيف همامتو هنم دوصقملا .ه .| . «هيلع لاع هنإف هريغ .

 ىلع هءاوتسا نأ هب دارملاف «هتمظعو هلالجب قيلي» :انلوق امأو

 ءاوتسا لثامي الو «هتمظعو هلالجب قيلي هتافص رئاسك هشرع

 نأل ءءاوتسالا اذه اهيلع يتلا ةيفيكلا ىلإ دئاع وهف «نيقولخملا
 لئامت ال ًاتاذ - ىلاعت - هلل نأ امكف «فوصوملل ةعبات تافصلا

 م اک نيل » تانعلا لئثامت ال هتافص نإف «تاوذلا
 هتاذ يف ءىش هلثمك سيل ١١(. :ةيآلا «ىروشلا ةروس) # رضا ٌءِيِمَّسل

 نيح ءاوتسالا يف هللا همحر كلام مامإلا لاق اذهلو .هتافص الو
 ريغ فيكلاو «لوهجم ريغ ءاوتسالا» :لاق ؟ىوتسا فيك لئس

 نازيم اذهو .«ةعدب هنع لاؤسلاو «بجاو هب ناميإلاو «لوقعم
 هجولا ىلع هسفنل اهتبثأ امك - ىلاعت هلل ةتباث اهنإف تافصلا عيمجل

 . ليثدق الو .فييكت الو «ليطعت الو «فيرحت ريغ نم هب قئاللا
 صاخ ولع شرعلا ىلع ءاوتسالا نأب لوقلا ةدئاف نيبت اذبمو

 لبق - لجو زع هلل تباث ماعلا ولعلا نأل ءهب صتخم شرعلا ىلع
 نم هنأل ؛امهقلخ دعبو ءامهقلخ نيحو «ضرألاو تاومسلا قلخ

 وحنو ةوقلاو «ةردقلاو ءرصبلاو ,عمسلاك ةمزاللا ةيتاذلا هتافص

 .ءاوتسالا فالخب كلذ

 ال يتلا رومألاو ةئيشملاب اهقيلعت بجي يتلا رومألا ام ١: نت
 ؟ةئيشملاب اهقيلعت يغبني

 ةئيشملاب هقلعت نأ لضفألا نإف لبقتسم ءىش لك :باوجلا



 ةديقعلا ىواتف

 DD ببحا-ا(إب-ب-ب-ببإبب- ا- ببنت
 لإ © أدع كلل لما نإ ءنار الو» : - ىلاعت هللا لوقل

 الف ىضاملا ء ءيئلا امأ ۲۳-۲٤(. :ناتيآلا «فهكلا ةروس) 4 دَ ءاي

 . ليلعتلا كلذب دصق اذإ الإ ةئيشملاب قلعي
 ةليل ماعلا اذه ناضمر رهش لخد صخش كل لاق ول الثمف

 . ملعو ىضم هنأل هللاءاش نإ لوقن نأ جاتحي الف . هللاءاش نإ دحألا

 نأ نسحي الف هسبال وهو «هللاءاش نإ بوث تسبل :لئاق كل لاق ولو

 دصق يأ ليلعتلا دصق اذإ الإ «ىهتناو ىضم ءىش هنأل ةئيشملاب قلعي

 .هب سأب ال اذهف . هللا ةئيشمب ناك سبللا نأ
 لعف دصق نإ هللاءاش نإ تيلص ىلص نيح لئاق لاق ولف

 هللاءاش نإ دصق نإو «ىلص هنأل ؛ يغبني ال انه ءانثتسالا نإف ةالصلا

 تلبقأ ملعي ال هنأل «هللاءاش نإ لوقي نأ حصي انهف ةلوبقملا ةالصلا

 . لبقت مل مأ

 نأ

e : ۳۰۹ یل 

 : نيمسق ىلإ مسقنت ةدارإلا : باوجلا

 .ةينرك ةدارإ :لوألا مسقلا

 . ةيعرش ةدارإ : يناثلا مسقلا

 ىنعمب ناك امو «ةينوك ةدارإ وهف ةئيشملا ىنعمب ناك امف

 :- ىلاعت - هلوق ةيعرشلا ةدارإلا لاثم «ةيعرش ةدارإ وهف ةبحملا

 نأل .(۲۷ :ةيآلا ءءاسنلا ةروس) € ٌمكحِْيِلَع تو دیر لار

 ناك ول هنأل ةئيشملا ىنعمب نوكت الو بحي ىنعمب انه «ديري»
 اذهو دابعلا عيمج ىلع باتل «مكيلع بوتي نأ ءاشي هللاو» : ىنعملا
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 بوسي نأ دير # نذإ ءرافكلا نم مدآ ينب رثكأ نإف نكي ل رمأ
 هللا ةبحم نم مزلي الو «مكيلع بوتي نأ بحي ينعي # مكين

ER EE7  
 نأ ديرب هللا نك نإ # :- ىلاعت  هلوق ةينوكلا ةدارإلا لامر

 ءدابعلا يوغي نأ بحي ال هللا نأل ٠١(. :ةيآلا «دوه ةروس) 4 کیو

 ىنعملا لب مي

 .مكيوغي نأ ءاشي هللا ناك نإ
 ةينوكلا ةدارإلا نيب قرفلا ام :لوقن نأ انل ىقب نكلو

 ؟دارملا عوقو ثيح نم ةيعرشلاو
 اعيش هللا دارأ اذإ دارملا عوقو نم اهيف دبال ةينوكلا :لوقتف

 نك مل لوفي نأ ایس دارآ اذ هةرَمَأ آَمَّنِإ# عقي نأ دبالف ًانوك
 .(۸۲ :ةيآلا ءسي ةروس) € توک یف

 هللا ديري دق ء عقي ال دقو دارملا عقي دقف ةيعرشلا ةدارإلا امأ

 دق بوبحملا نأل عقي ال نكلو «هبحيو ًاعرش ءيشلا اذه لجو زع -
 . عقي ال دقو عقي

 ؟ىصاعملا ديري هللا له : لئاق لاق اذإف

 عمي ةيعرشلا ةدازإلا نأل عرش آل اترك اهديري لوقف
 لكف «ةئيشم يأ ًانوك اهديري نكلو «ىصاعملا بحي ال هللاو «ةبحملا
 . هللا ةئيشمب وهف ضرألاو تاومسلا ينام

 ؟هعاونأو  ىلاعت هللا ءامسأ يف داحلإلا ام :۳۷ س

 هللا لوق هنمو «ليملا وه :ةغللا يف داحلإلا :باوجلا



 2 ةديقعلا ىواتف

 ناس اًدنِهَو ُىِبَجَعَأ وإ توُدِحَلُي ىلا ثاَسِإ# :- ىلاعت -
 هنإف ربقلا يف دحللا هنمو ٠٠١(. :ةيآلا «لحنلا ةروس) *# ت ٹرک

 ةفرعمب الإ داحلإلا فرعي الو «هنم بناج ىلإ هليل ًادحل يمس
 يف ةماقتسالاف .ءايشألا نيبتت اهدضب :ليق امك هنأل ؛ةماقتسالا
 ىلع تافصلاو ءامسألا هذه يرجن نأ هتافصو هللا ءامسأ باب

 الو «ليطعت الو «فيرحت ريغ نم - لجو زع - هللاب ةقئاللا اهتقيقح
 ةنسلا لهأ اهيلع يشمي يتلا ةدعاقلا ىلع «ليثمت الو «فييكت

 نإف بابلا اذه يف ةماقتسالا انفرع اذإف «بابلا اذه يف ةعامجلاو
 ءامسأ يف داحلإلل ملعلا لهأ ركذ دقو «داحلإلا وه ةماقتسالا فالخ

 هداقتعا بجي امع اہ ليملا وه :لوقن نأ اهعمجي ًاعاونأ  ىلاعت - هللا

 : عاونأ ىلع وهو .اهيف
 نم هيلع تلد ام وأ ءءامسألا نم ءيش راكنإ :لوألا عونلا

 - ىلاعت هللا ءامسأ نم نمحرلا مسا نأ ركني نم :هلاثمو «تافصلا

 هتنمضت ام ركني نكلو «ءامسألا تبثي وأ «ةيلهاجلا لهأ لعف امك

 الب ميحر  ىلاعت هللا نأ :ةعدتبملا ضعب لوقي امك تافصلا نم

 . عمس الب عيمسو «ةمحر
 هب مسي مل امب  ىلاعتو هناحبس هللا ىمسي نأ : يناثلا عونلا

 ةف وتاب ىلاعتو هتاحبش- هللا ءامسأ نأ ادال هتوك ەچ

 اذه نأل ؛هسفن هب مسي مل مساب  ىلاعت هللا يمسي نأ دحأل لحي الف



 مالسإلا ناكرأ ىواتف

@ 

 . كلذ وحنو بألا مساب - ىلاعت - هللا اومسف ىراصنلا

 فاصوأ ىلع ةلاد ءامسألا هذه نأ دقتعي نأ :ثلاثلا عونلا

 . ليثمتلا ىلع ةلاد اهلعجيف «نيقولخملا

 هناحبس هللا ءامسأ نأ دقتعا نم نأ :ًاداحلإ هنوك هجوو

 اهب لامو اهلولدم نع اهجرخأ دقف هقلخب هللا ليثمت ىلع ةلاد ىلاعتو

 ءرفكلا ىلع الاد 025 ةلوسوا داك هللا مدا لبتوو ةياتي ا وو

 ATE هلوقل ًابيذكت هنوكل رفك هقلخي هللا ليثمت نآل

 ١١(. :ةيآلا «ىروشلا ةروس) € يلا سلا وشو ءو اک

 نب ميعن لاق ٠١(. :ةيآلا «ميرم کک ولعت له # :هلوقلو

 هقلخب هللا هبش نم» : هللا امهمحر  يراخبلا خيش يعازخلا دامح

 اميف سیلو «رفك دقف هسفن هب هللا فصو ام دحج نمو «رفک دقف

 . «هيبشت هسفن هب هللا فصو

 ءامسأ - ىلاعت هللا ءامسأ نم قتشي نأ :عبارلا عونلا

 نم ةانمو «زيزعلا نم ىزعلاو «هلإلا نم تاللا قاقتشاك ‹مانصألل

 نالا

 الف هب ةصاخ - ىلاعت - هللا ءامسأ نأ :ًاداحلإ هنوك هجوو

 نيقولخملا نم دحأ ىلإ ءامسألا هذه اهيلع ةلادلا يناعملا لقنت نأ زوجي
 عاونأ هذه .- لجو زع هللا الإ هقحتسي ال ام ةدابعلا نم ىطعيل
 .- ىلاعت هللا ءامسأ يف داحلإلا

 ۶ 0 23 ا
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 هللا ديو هللا هجو لثم هسفن ىلإ هللا هفاضأ ام ماسقأ ام :۳۸ س

 ؟كلذ وحنو

 ةثالث هسفن ىلإ هللا هفاضأ ام ماسقأ : باوجلا

 باب نم اهتفاضإف ءاهسفنب ةمئاقلا نيعلا :لوألا مسقلا

 ليبس ىلع نوكت دق ةفاضإلا هذهو .هقلاخ ىلإ قولخملا ةفاضإ
 ر ر ئ 1

 ‹توبكنعلا ةروس) 4 ةعساو ىضَرَأ نإ : : - ىلاعت - هلوقك مومعلا

 :- ىلاعت ۔ و نط ويطل لحس لع نوح و اا

 E ل رهط زف
 ٠(. :ةيآلا ءسمشلا ةروس) € اهكيقسو هللا دقات # :هلوقو ٠١(. :ةيآلا

 . قولخم مسقلا اذهو

 :- ىلاعت  هلوق لثم اهريغ اهب موقي يتلا نيعلا : يناثلا مسقلا

 هللا ىلإ حورلا هذه ةفاضإف ١۷١(. :ةيآلا ءءاسنلا ةروس) € هنس حورو #

 حاورألا نم حور يهف ًافيرشت 2 ت هقلاخ ىلإ قولخملا ةفاضإ باب نم

 يف تلح حورلا هذه نأ ذإ هللا نم ًاءزج تسيلو هللا اهقلخ ىتلا

 قولخم مسقلا اذهو هللا نع ةلصفنم نيع وهو «مالسلا هيلع « ىسيع

 . ًاضيأ

 ةفص فاضملا هيف نوكي ًاضحم ًافصو نوكي نأ : ثلاثلا مسقلا
 «ةقولخم ريغ هللا تافص عيمج نآل ؛قولخم ريغ مسقلا اذهو هلل
 .ريثك نآرقلا يف وهو هللا ةزعو هللا ةردق هلاثمو
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 ؟هتافص وأ  ىلاعت هللا ءامسأ نم ءيش راكنإ مكح ام :۳۹ نت

 :ناعون راكنإلا : باوجلا

 نأ ولف «كش الب رفك اذهو «بيذكت راكنإ :لوألا عونلا
 باتكلا يف ةتباثلا هتافص نم ةفص وأ «هللا ءامسأ نم ًامسا ركنأ ًادحأ
 نأل ؛نيملسملا عامجإب رفاك وهف «دي هلل سيل لوقي نأ لثم «ةنسلاو

 . ةلملا نع جرخم رفك هلوسرو هللا ربخ بيذكت

 اهلؤي نكلو ءاهدحجي ال نأ وهو «ليوأت راكنإ : يناثلا عونلا
 :ناعون اذهو

 ال اذهف ةيبرعلا ةغللا يف غوسم ليوأتلا اذهل نوكي نأ :لوألا

 .رفكلا بجوي
 «رفكلل بجوم اذهف ةيبرعلا ةغللا يف غوسم هل نوكي ال نأ : يناثلا

 الو «ةقيقح دي هلل سيل لوقي نأ لثم «ًابيذكت راص غوسم هل نكي مل اذإ هنأل

 بذكم وهف ًاقلطم ًايفن اهافن هنأل «رفاك اذهف «ةوقلا وأ «ةمعنلا ىنعمب

 «ةدئاملا ةروس) © ِناَتطوُسَم هادي لب ## - ىلاعت  هلوق يف لاق ولو «ةقيقح

 يف حصي ال هنأل ؛رفاك وهف ضرألاو تاوامسلا هيديب دارملا 14 : ةيآلا

 . بذكم ركنم وهف ةيعرشلا ةقيقح لا ىضتقم وهالو «ةيبرعلا ةغللا
 يف ديلا نأل ؛ رفكي الف ةوقلا وأ ةمعنلا ديلاب دارملا لاق نإ نكل

 :رعاشلا لاق «ةمعنلا ىنعمب قلطت ةغللا

 بذكت ةيوناملا نأ ثدحت ٍدي نم كدنع ليللا مالظل مكو

 ال ةملظلا نإ :نولوقي ةيوناملا نأل «ةمعن نم : يأ «دي» نم

 لا تدحت امنإو وبدلا تد
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 تافص لثم قلاخلا تافص نأ دقتعي نم مكح ام 4٠: نت

 ؟قولخملا

 قولخملا تافص لثم قلاخلا تافص نأ دقتعي يذلا :باوجلا
 صنب نيقولخملا تافص لئامت ال قلاخلا تافص نأ كلذ «لاض

 عييت أ رو 2ش وِلدِك َسْيَل : ىلاعت هللا لاق ميركلا نآرقلا
 يف نيئيشلا لثامت نم مزلي الو ۱ :ةيآلا «ىروشلا ةروس) # رال

 . ةمولعم ةدعاق هذه ةقيقحلا يف الثامتي نأ ةفصلا وأ مسالا

 مل نكل مسالا يف اقفتا ؟هجو ريعبللو .هجو يمدالل سلا

 ؟ناتلثامتم ناديلا لهف «دي ةرذللو دي لمجللو . ةقيقحلا يف اقفتي

 لثامي الو هجو - لجو زع - هلل لوقت ال اذامل اذإ . ال باوجلا

 هللا لاق !؟نيقولخملا يديأ لثامت الو دي هللو .نيقولخملا هجوأ

 مب سب ایی شرالاو مردف ىح هلآ أ اورد امو : - ىلاعت -

 O 7 ومرلاةراوسلا # ےدنیمیل دينی توم ٌتوومَّسلَأَو ِةَمليَقْل

 ءايبنألا ةروس) 4 تكل ٌلِجَنيلآ طك ۶ ءامستلا ىوطت مو » :لاقو
 .ال ؟ديلا هذهك نوكت نيقولخملا يديأ نم دي كانه له ٠٠٤(. :ةيآلا

 يف الو «هتاذ يف ال «قولخملا لثامي ال قلاخلا نأ ملعن نأ بجي نذإ

 «ىروشلا ةروس) # ريل ٌعيِمََسْلأ وهو ءىش اک سا 9 هتافص

 تافص نم ةفص ةيفيك ليختت نأ ًادبأ زوجي ال كلذلو ١١(. :ةيآلا

 ا ل ااا

 نع - - لاو ةيضرألا ةركلا ىلع رودي ليللا نأ مولعملا نم : 4١ س
 رخالا ليللا ثلث ىقبي نيح ايندلا ءامسلا ىلإ لزني - لجو
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 باوجلا امف ايندلا ءامسلا يف ليللا لك نوكي نأ كلذ ىضتقمف

 ؟كلذ نع

 هب ىمسو هللا فصو امب نمؤن نأ انيلع بجاولا :باوجلا

 الو .«فيرحت ريغ نم هوي هلوسر ناسل ىلعو «هباتک يف هسفن
 «صوصنلا يف فيرحتلاف «ليثمت الو .فييكت الو «ليطعت

 ًاضيأ ةفصلا يف ليثمتلاو «ةفصلا يف فييكتلاو «دقتعملا يف ليطعتلاو

 نأ بجيف «ةلثاممب ديقم فييكت هنأل ؛فييكتلا نم صخأ هنأ الإ

 عنمي نأ ناسنإلا ىلع بجيو .ةعبرألا ريذاحملا هذه نم انتديقع أربت
 «هتافصو هللا ءامسأب قلعتي اميف ؟فيكو ؟(1»ب لاؤسلا نع هسفن

 هكلس اذإ قيرطلا اذهو «ةيفيكلا يف ريكفتلا نع هسفن عنمي اذكو

 ءاج اذهلو هللا مهمحر  فلسلا لاح هذهو «ًاريثك حارتسا ناسنإلا

 ىلع نمحرلا» هللادبع ابأ اي : لاق هللا همحر  سنأ نب كلام ىلإ لجر

 ؟ىوتسا فيك «ىوتسا شرعلا
 ريغ ءاوتسالا» :لاقو ءءاضحرلا هّنلَعو هسأرب قرطأف

 هنع لاؤسلاو «بجاو هب ناميإلاو «لوقعم ريغ فيكلاو «لوهجم
 . «ًاعدتبم الإ كارأ امو «ةعدب

 ثلث ىقب نيح ايندلا ءامسلا ىلإ لزني هللا نإ لوقي يذلا اذهو

 ءامسلا يف ليللا لك نوكي نأ اذه نم مزليف ةليل لك رخآلا ليللا
 اذه نم لقتني ثلثلاف «ضرألا عيمج ىلع رودي ليللا نأل ؛ايندلا

 . رخالا ناكملا ىلإ ناكملا

 ناوضر  ةباحصلا هلأسي مل لاؤس اذه :لوقن نأ هيلع انباوج

 هللا هنيبل ملستسملا نمؤملا بلق ىلع دري اذه ناك ولو - مهيلع هللا
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 ًايقاب ةهجلا هذه يف ريخألا ليللا ثلث ماد ام لوقنو لي هلوسرو
 ال نحنو «لوزنلا ىفتنا ليللا ىهتنا ىتمو «ققحم اهيف لوزنلاف
 - هناحبس هنأ ملعنو ءاملع هب طيحن الو «هللا لوزن ةيفيك كردن

 ءانماو ءانعمس لوقن نأو ملستسن نأ انيلعو .ءىش هلثمك سيل

 . انتفيظو هذه ءانغطأو ءاتعبتاو

 نم مكح امو ؟ لجو زع هللا ةيؤر يف فلسلا بهذم ام : ٤١ نتن

 ؟«نيقيلا لامك نعةرابع ةيؤرلا نو نيعلاب ىرُيال هللا نأ معزي

 ركذ نيح ميركلا نآرقلا يف - لجو زع - هللا لوقي : باوجلا

 ,5؟ :ةيآلا «ةمايقلا ةروس) © ةر اهر لإ © ضا ذم جو » : ةمايقلا
 هوجولا يف رظنلا هب نكمي يذلاو هوجولا ىلإ رظنلا فاضأف .(۴

bE Eعلا نقرا عل  
 - ىلاعت - هللا نأل هب ةطاحإلا ىضتقت دقت ال - لجو زع - هلل انتيؤر نكلو

 ال انك اذإف 1١١(. :ةيآلا س کالو دوب يول لو ١ :لوقي

 نم لمشأو عسوأ ةيملعلا ةطاحإلاو  ًاملع هللاب طيحن نأ نكمي
 ةطاحإ هب طيحن نأ نكمي ال هنأ ىلع كلذ لد  ةيرصبلا ةطاحإلا

 كردي وهو وصلا ةك ردت ال » :- لاعت  هلوق كلذل لديو ةيرصب
 نأ نكمي ال هتأر نإو راصبألاف .۰۳ : ةيآلا «ماعنألا ةروس) أ ٌرَصبْل

 كردي ال هنكلو «ةيقيقح ةيؤر نيعلاب ىري - لجو زع  هللاف «هكردت

 وه اذهو «هب طاحي نأ نم مظعأ - لجو زع هنأل ؛ةيؤرلا هذهب
 نأ ناسنإلا هب معني ميعن لمكأ نأ نوريو فلسلا هيلإ بهذ يذلا

 : هلك يبنلا ءاعد نم ناك اذهلو - لجو زع- هللا هجو ىلإ رظني
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 اذهل نآل .«رظنلا ةذل» :لاق . "”(«كهجو ىلإ رظنلا ةذل كلأسأ»

 لضفو هللا نم ةمعنب اهكردأ نم الإ اهكردي ال ةميظع ةذل رظنلا
 ةقيقح يه هذه .مهنم مكايإو ينلعجي نأ  ىلاعت هللا وجرأو «هنم

 . فلسلا اهيلع عمجأ يتلا ةيؤرلا

 لامك نع ةرابع ةيؤرلا نأو نيعلاب ىرُي ال هللا نأ معز نم امأ
 لامك نأل «عقاولا هبذكيو ةلدألل فلاخم لطاب اذه هلوق نإف «نيقيلا

 :ناسحإلا ريسفت يف لَك يبنلا لاق ًاضيأ ايندلا يف دوجوم نيقيلا
 . “(كاري هنإف ءهارت نكت ١ نإف هارت كنأك هللا دبعت نأ ناسحإلا»

 صوصنلا نأ ىوعدف «نيقيلا لامك وه اذه هارت كنأك هلل كتدابعو

 يذلاك الماك ًانيقي نقيتملا نأل ؛نيقيلا لامك ينعت ةيؤرلا يف ةدراولا

 لب ليوأتب سيلو «صوصنلل فيرحتو ةلطاب ىوعد نيعلاب دهاشي

 .ناعتسملا هللاو ل
 داو 1

iv 9 

 ؟مهنم ةياقولا قيرط امو TT 57“ نبا
 يتلا ةيذألاب سنإلا ىلع ريثأت مهل نجلا نأ كش ال :باوجلا

 نوع دو امين ا ‹ لتقلا ىلإ لصت دق
 اهيلع لدو ةنسلا اهب تتبث يتلا ءايشألا نم كلذ ريغ ىلإ ناسنإلا

 نإ تحث نا اطا شعل نذأ هلي كرسرلا نأ ف . عقاولا

 ثيدح اًباش ناكو  قدنخلا ةوزغ اهنظأو  تاوزغلا ىدحإ يف هلهأ

 اهيلع ركنأف بابلا ىلع هتأرما اذإو هتيب ىلإ لصو املف «سرعب دهع

 )١( دمحأو .(1704) ح 57 باب ءوهسلا باتك «يئاسنلا )5/١111١(.

 ) )۲ص هجيرخت مدقت ۳۲.
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 ناكو شارفلا ىلع ةيوتلم ةيح اذإف لخدف لخدا :هل تلاقف «كلذ
 يذلا نمزلا يأ  لاحلا يفو تتام ىتح حمرلاب اهزخوف حمر هعم

 مأ ةيحلا ًاتوم قبسأ امهيأ يردي الف لجرلا تام  ةيحلا هيف تتام
 نوكت يتلا نانجلا لتق نع ىهنف د5 يبلا كلذ مل اهلف «لجرلا

 : “نيتفطلا اذو رتبألا الإ تويبلا يف

 امك مهنوذؤي مهنأو سنإلا ىلع نودتعي دق نجلا نأ ىلع ليلد اذهو

 ناسنإلا نأب تضافتساو رابخألا ترتاوت دق هنإف كلذب دهاش عقاولا نأ

 هذه يف سنإلا نم ًادحأ ىري ال وهو ةراجحلاب ىمريف ةبرخلا ىلإ يتأي دق
 امو راجشألا فيفحك ًافيفح عمسي دقو ًاتاوصأ عمسي دقو «ةبرخلا
 ىلإ ينجلا لخدي دق ًاضيأ كلذكو «هب ىذأتيو هب شحوتسي ام كلذ هبشأ

 نم رخآ تل وأ «ءاذيإلا دصقل وأ ‹« قشعب امإ «يمدآلا دسحجح

 نومو ال أوبرا نولڪي تملا # : ىلاعت هلوق اذه ىلإر يشيو بابسألا

 :ةرقبلا ةروس) © سلا نف نقلا هلكت ىلا وقت اك هل
 هسفن يسنإلا نطاب نم gE (Vo : ةيالا

 ءىراقلا ذخأي امبرو «ميركلا نآرقلا نم تايآ هيلع أرقي نم بطاخيو
 اہ تضافتسا ىتلا ةريثكلا رومألا نم كلذ ريغ ىلإ دوعي الأ ًادهع هيلع
 ا رق وم ةعناملاةباقولا إن اذه لعو يناثلا ني تر دعنا و ر اهلا
 ‹ يسركلا ةيآ لثم مهنم هب نصحتي امم ةنسلا هب تءاج ام ناسنإلا ارقي نأ

 الو ظفاح هللا نم هيلع لزي مل ةليل يف ناسنإل ااهأرق اذإ يسركلا ةيآ نإف
 . ظفاحلا هللاو . حبصي ىتح ناطيش هبرقي

1 2 2 24 246 
۰ U0 

 )١( لابجلا فعش هب عبتي منغ ملسملا لام ريخ باب ءقلخلا ءدب «يراخبلا هجرخأ )7711( .
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 ؟بيغلا نوملعي نجلا له : 55 سس

 تاومسلا يف نم ملعي الو بيغلا نوملعي ال نجلا :باوجلا
 ِهْيلَع اسحق ام : - لاعت - هلوق أرقاو هللا الإ بيغلا ضرألاو
 a AA لنڪا ضرالا هاد الإ دوب وتوم لع مدام توما
 ابعت ر نا بالا قال ام عل ا انك الا
 e E وغدا نمو ١5(. :ةيآلا

 ا ا لف 2 نامت رق اشنا رفاك هنإف بيغلا ملع

 0 (58 :ةيألا «لمنلا ةروس) لا الإ بيلا ضرالاو توسل

 مهنأ نوعدي نيذلا ءالؤهو «هدحو هللا الإ ضرألاو تاومسلا

 ىبنلا نع تبث دقو ةناهكلا نم اذه لك لبقتسملا يف بيغلا نوملعي
 9 “«ًاموي نيعبرأ ةالص هل لبقت مل هلأسف ًافارع ىتأ نم نأ" : لكي

 هلوق بذك دقف بيغلا ملعب هقدص اذإ هنأل ًارفاك نوكي هنإف هقدص
 . أ الإ بملأ ضرالاو تاومَّسْلا يف نم راعي ال لق # :- ىلاعت -

 ؟هللا بيبحب لَك يبنلا فصو مكح ام :4ه س

 بوبحمو هلل باح وهف كش ال هللا بيبح ءاي يبنلا : باوجلا
 لولا هان اک وهو كلذ: وم لغأ تصر اه وكلز هش
 ينذختا هللا نإ» : ال لاق امك هللا ليلخ  مالسلاو ةالصلا هيلع -

 طقف ةبحملاب هفصو نم اذهلو . "”اليلخ ميهاربإ ذختا امك اليلخ
 نينمؤملا لكف «ىلعأو ةبحملا نم مظعأ ةلخلاف «هتبترم نع هلزن هنإف

 )١( ناهكلا نايتإو ةناهكلا ميرحت باب «مالسلا باتك «ملسم هجرخأ )۲۲٠۰۳(.

 ةمدقملا يف هجام ¿ نبا هجرخأ (؟) )١51(.



 ةديقعلا ىواتف

 نم ىلعأ ماقم يف مالسلاو ةالصلا هيلع  لوسرلا نكلو « هلل ءابحأ

 كلذل ءاليلخ ميهاربإ ذختا امك اليلخ هللا هذختا دقف ةلخلا يهو كلذ

 انلوق نم ىلعأ اذهو هللا ليلخ لَك هللا لوسر ًادمحم نإ لوقن

 . ةبحملا ةياغ هنأل ةدايزو «ةبحملل نمضتم هنأل هللا بيبح

 ؟ةراجت ايم يبنلا حدم لعج مكح ام : 5" سن

 يبنلل حيدملا نأب ملعُي نأ بجيو «مرحم اذه مكح :باوجلا

 : نيمسق ىلإ مسقني ديك
 لصي نأ نودب للي هقحتسي اميف ًاحدم نوكي نأ :امهدحأ

 امب « ب هللا لوسر حدمي نأ سأب ال يأ «هب ساب ال اذهف ولغلا ةجرد ىلإ
 . لكك هيدهو هقلخ يف ةلماكلا ةديمحلا فاصوألا نم هلهأ وه

 ىلإ حداملاب جرخي مسق هوكي لوسرلا حيدم نم : يناثلا مسقلاو
 ترطأ امك ينورطت ال» :لاقو لَك ىبنلا هنع ىهن يذلا ولغلا

 هللادبع اولوقف ءدبع انأ امنإف ءميرم نبا حيسملا ىراصنلا
 بيجمو «نيثيغتسملا ثايغ هنأب ءب يبنلا حدم نمف . “(هلوسرو
 امو بيغلا ملعي هنأو «ةرخآلاو ايندلا كلام هنأو «نيرطضملا ةوعد
 ىلإ لصي دق لب «مرحم مسقلا اذه نإف حيدملا ظافلأ نم كلذ هباش

 هيلع - لوسرلا حدمي نأ زوجي الف «ةلملا نم جرخملا ربكألا كرشلا

 نع ءّْةكَ يبنلا يهنل ولغلا ةجرد ىلإ لصي امب - مالسلاو ةالصلا
 .كلذ

 «َمْرَم ككل فْركَدأَو » : ىلاعت هللا لوق باب «ءايبنألا ثيداحأ باتك «يراخبلا هجرخأ (1)
 )٤٤٥(.



 مالسإلا ناكرأ ىواتف
 سس هلا ا ل 5 تت
 ناسنإلا اهب بستكي ةفرح زئاجلا حيدملا ذاختا ىلإ عجرن مث

 هيلع  لوسرلا حدم نأل ءزوجي الو ع اذه نإ ًاضيأ لوقنف
 مراكم نم ءم هل لهأ وه امبو قحتسي + دي ع داسلاو ةاليملا

 نم كلذب هحدم ميقتسملا يدهلاو «ةديمحلا تافصلاو قالخألا

 ذختي نأ زوجي ال هنإف ةدابع ناك امو هللا ىلإ اهب برقتي يتلا ةدابعلا

 ايدل ةويَحْلَأ ديرب ناک نم # :- ىلاعت هللا لوقل ايندلا ىلإ ةليسو

 حل سل نا كيلو( وي يفرش امف مهتم متل قوات
 4 ولم عيد ناك ام ُلِطاَبو اف وعصام طيح رانا الإ ٍةَرحأْلا یف
 . طارصلا ءاوس ىلإ يداهلا هللاو ٠١. ٠١(. :ةيآلا ءدوه ةروس)

 ني مي دك 2 1 9

 رشبب سيلو هللا رون نم ٌرون ءَ يبنلا نأ دقتعي نم : 477 نت
 عفنلا كلمي هنأ ًادقتعم ‹ لک هب ثيغتسي وه مث بيغلا ملعي هنأو

 وأ لجرلا اذه فلخ ةالصلا زوجت لهو ؟كلذ مكح امف ‹رضلاو

 ؟ا ريخ هللا مكازج انوديفأ ؟هتلكاش ىلع ناك نم

 ءرشبب سیلو هللا نه زون ءال ىبنلا نأ دقتعا نم :باوجلا

 هللا ءادعأ نم وهو «هلوسرو هللاب رفاك وهف بيغلا ملعي هنأو
 هلل بيذكت اذه هلوق نأل ؛هلوسرو هللا ءايلوأ نم سیلو «هلوسرو

 هلوق نأ ىلع ليلدلاو «رفاک وهف هلوسرو هللا بذك نمو «هلوسرو

 ةروس) € کنم يم أنأ امتإ لف ٭ : ىلاعت هلوق هلوسرو هلل بيذكت اذه
 ضزالاو توسل يف م اع ال لث» : ىلاعت هلوقو ٠٠١(. :ةيآلا «فهكلا

 صب ھ

 ُلَوَْأ ل لف # :ىلاعت هلوقو ٠١(. :ةيآلا «لمنلا ةروس) € دلل لإ لأ



 ةديقعلا ىواتف

 4 اص
£ 

 ىبقتِل َكِلمَأ ال لق # : ىلاعت هلوقو .(ه- :ةيآلا ,ماعنألا ةروس) لإ وب
 وَما نو ترڪ سل بيلا معآ ت 3 وهم كَما صلو انت

 «فارعألا ةروس) # َنْويمؤَ روق کو ردن ذم الإ اا ن | وشل نسم امو

 اذا نوت امك نسنا مكلثم رشب انأ امنإ» : هلع 0 1١١8(. :ةيآلا

 . "”(ينوركذف تيسن

 رضلاو عفنلا كلمي هنأ ًادقتعم كك هللا لوسرب ثاختسا نمو

 مر لاو : : یلاعت هلوقل هب كرشم e بذکم رفاك وهف
 هه اځ دیس قدام نع ورک سم تيل نإ كَل بحس نودا
 (EEN : لاعت هلوقو 0( :ةيآلا را را 4 درخاد

 8 r وو

OLهنود نم دا ّنلو دح ها نس فريم نأ يل 5 ©  
 ا هيراقأل لک هلوقو .(۳ ۲ :ناتيآلا ءنجبا ةروس) كامل

 لوسر ةمع ةيفصو ةمطافل كلذ لاق امك . “ایش هللا نم مكنع

 . لک هللا

 ءهتلكاش ىلع ناك نمو لجرلا اذه فلخ ةالصلا زوجت الو
 . نيملسملل ًامامإ لعجي نأ لحيالو «هفلخ ةالصلا حصت الو

- 3 

 «ملسم هجرخأو ء(١١٤) ةلبقلا وحن هجوتلا باب «ةالصلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 )٥۷١(. هل دوجسلاو ةالصلا يف وهسلا باب «دجاسملا باتك

 ًاقلعم (717/57) براقألا يف دلولاو ءاسنلا لخدي له باب ءاياصولا يف يراخبلا هجرخأ (؟)

 )701١(. 4نيبرقألا كتريشع رذنأو# :ىلاعت هلوق باب ناميإلا يف ملسمو



 ےک ہک مالسإلا ناكرأ ىواتف
 ؟ال مأ ةحيحص يدهملا جورخ ثيداحأ له : 58 س

 : ماسقأ ةعبرأ ىلإ مسقنت يدهملا ثيداحأ : باوجلا

 .ةبوذكم ثيداحأ :لوألا مسقلا

 . ةفيعض ثيداحأ : يناثلا مسقلا
 ىلإ لصت اهعومجمب اهنكل ةنسح ثيداحأ :ثلاثلا مسقلا

 .هريغل حيحص اهنأ ىلع «ةحصلا ةجرد

 وه اذهو هتاذل حيحص وه ام اهيف نإ ءاملعلا ضعب لاقو

 . عبارلا مسقلا

 يف بادرس يف هنإ لاقي يذلا موعزملا يدهملا سيل هنكلو

 نكلو «هل ةقيقح الو ةفارخ وهو ءهل لصأ ال اذه نإف «قارعلا

 قلخي مدآ ينب نم هريغك لجر هتابثإب ثيداحألا تءاج يذلا يدهملا

 .يدهملا ةصق يه هذهف «هتقو يف سانلا ىلإ جرخيو «هتقو يف دلويو

 هجو ىلع هتابثإ نأل .أطخ ًاقلطم هتابثإو .أطخ ًاقلطم هراكنإو
 نأل ؛أطخ اذه بادرسلا يف هنإ لاقي يذلا رظتنملا يدهملا لمشي
 سيلو عرشلا يف لالضو ‹لقعلا يف لبخ يفتخملا يدهملا اذه داقتعا

 هيف ترثاكتو لَك ىبنلا هب ربخأ يذلا يدهملا تابثإو «لصأ هل

 . قح اذه هتقو يف جرخيو هتقو يف دلويس يذلاو ثيداحألا
 د 7 د

CS 0937  

 دو نبل ب لب اذل ةَهَح# :نينرقلا يذ ةصق يف  ىلاعت - هللا لاق
 جوجو جوج نإ نرمل ادنی واق 9 دوف و ھقفی نوداکی ال امو ام ھ نود تو ا 2 .ee AEN AIL و ور ۶م م



 ةديقعلا ىواتف
(meme eee: يتم 

 ر م ےک س 2 رس صوص ےک ور حل 2

 ام لاق ل اًذس ميو انب لعجت ن أ هلع ارح ك لع لھ ضرذلا يف ودییقم
 دع ہم رتو E 8 وورد لس هم >2 او ر

 ديدحلا ردز نونا( o امر مهو رکنی بأ زو ينوي ری یر هيف یک
 رر > ع راس ر 0 مور مدل وم

 هيلع عرفا نونا اء لاق اران معج ادل هَهَح وحقن لاق فرصا نيب واس ادل ةَهَح
 الو حل دس لاق وک رر مم سر حم م ل ساس ا

 لا )ابق مل أوُعلطَتَسأ امو مور هظب نأ أ 2 ااف( رق

 «فيهكلا ةروس) # اَقَح ير دمو نکو ا قب دعو هج اک ی قت ني

 .(۹۸- ٩۳ : تايآلا

 ثعباف مق مدآ اي ةمايقلا موي هللا لوقي» : يب يبنلا لوقيو
 ا : ةا هللا لوسر لاق نأ ىلإ «كتيرذ نم رانلا ثعب

 نم وه يذلا مهجورخو . “«ًافلأ جوجأمو جوجأي نمو ءادحاو

 a ءاي يبنلا دهع يف هرداوب تدجو ةعاسلا طارشأ

 ًاعزف ًاموي ءاي هللا لوسر جرخ :تلاق  اهنع هللا يضر - ةبيبح

 «برتقا دق رش نم برعلل ليو هللا الإ هلإ ال» :لوقي ههجو ًارمح

 ماهبإلا هعبصأب قلحو «هذه لثم جوجأمو جوجأي مدر نم مويلا حتف
 1 “(اهيلت ىتلاو

 جرج ال هنأ عم لاجدلا نم مهماوقأ ءايبنألا رذح اذال : 5٠ س
 ؟نامزلا رخآ يف الإ

 مايق ىلإ مدآ قلخ ذنم ضرألا هجو ىلع ةنتف مظعأ : باوجلا

 )١( جوجأمو جوجأي ةصق باب «ءايبنألا ثيداحأ باتك «يراخبلا هجرخأ )۳١٤۸(.

 .جرخأ مدآل ىلاعت هللا لوقي» هلوق باب ناميإلا يف ملسم هجرخأو . .« )۲۲۲(.

 ء(٥۹٠۷) «. . .برعلل ليو» :لَك يبنلا لوق باب «نتفلا باتك يف يراخبلا هجرخأ (0)
 )۲۸۸١(. جوجأمو جوجأي مدر حتفو نتفلا بارتقا باب نتفلا يف ملسمو



 مالسإلا ناكرأ ىواتف

 تت خت ل و
 يبن نم ام اذهلو هلك يبنلا كلذ لاق امك لاجدلا ةنتف يه ةعاسلا

 “هب هموق رذنأ الإ همالسو مهيلع هللا تاولص - دمحم ىلإ حون نم

 نل هنأ ملعي هللا نإف الإو «هنم ًاريذحتو «هل ًاميظعتو «هنأشب ًاهيونت

 نم هايإ مهموق اورذني نأ لسرلا رمأ نكلو «نامزلا رخآ يف الإ جرخي
 هيلع  يبنلا نع كلذ حص دقو «هتحادفو هتمظع نيبتت نأ لجأ

 مكنود هجيجح انأف مكيف انأو جرخي نإ) :لاقو  مالسلاو ةالصلا

 جيجح ؤرماف الإو  هايإ مكيفكأ ينعي هيلع همالسو هللا تاولص -

 الج  انبر ةفيلخلا معن . "(ملسم لك ىلع يتفيلخ هللاو ءهسفن
 .- العو

 ثيدحلا ءاج امك ةنتف مظعأ وه لب ميظع هنأش لاجدلا اذهف

 نتف نيب نم صخي نأب اًيرح ناكف «ةعاسلا موقت نأ ىلإ مدآ قلخ ذنم
 «منهج باذع نم هللاب ذوعأ» ةالصلا يف هتنتف نم ذوعتلا يف ايحملا

 حيسملا ةنتف نمو «تامملاو ايحملا ةنتف نمو ءريقلا باذع نمو

 .(لاجدلا

 اذه نأل «هيومتلا وهو لجدلا نم ذوخأم وهف لاجدلا امأو

 الجد سائلا نشأو هوم مظعأ لب هومع
 5: 3 د!

 نم كلذ نأ معزو ةرخالا ةايح ركنأ نم مكح ام :ه١ سل

 ؟نيركنملا ءالؤه عانقإ نكمي فيكو ؟ىطسولا نورقلا تافارخ

 تافارخ نم كلذ نأ معزو «ةرخالا ةايح ركنأ نم :باوجلا

 )١( لاجدلا ركذ باب «نتفلا باتك «يراخبلا هجرخأ )۷١١۷(.

 )۲( هعم امو هتفصو لاجدلا ركذ باب «نتفلا باتك «ملسم هجرخأ )۲۹۳۷(.



 00 ةديقعلا ىواتف

 لإ ىه نإ ألا 8 :- ىلاعت - هللا لوقل «رفاك وهف ىطسولا نورقلا
 اذه سلا لَه لعقود کرت وکو 9 نٹ وتم وهمي ن امو ايدل اننا
 «ماعنألا ةروس) * وفك ا اسب ٌباَرَمْلأ أ اود 5 ا Co اولاق فلا

 نوک لآ ا نيزك ایت ل : - ىلاعت  لاقو .( 4 : ناتيآلا
 رم ا رے مو ر

 طا لا اشیا هيلع یل اذإ 6 ریا رع لک الإ دوب ٹیک امو ا نیلا موی
“2 oF 

5 (f 

 يموت يمي ميوي نڪ مل 5/0 ويك ذك ث مورق لعد © نيول
ELT HOESرا اگ یب مك  

 انْدتْعَأَو عايل أوبك لب ب # :_ ىلاعت  لاقو .(۱۷- ٠١ :تايآلا «نيففطملا

 ٠ لاعت - لاقو 013 ألا ءناقرفلا ةروس) ارس مالاي بدك نم

 ٍقَمْحَي ني اوُسيَي کوا هويآَقلَو ِهَلَأ تاکی أوُرَمُك تاو 71
 : ٣© الا ؟توركتعلا ةروس) 4لا 3 ادم مک کیک وأو

 : يتأي امبف نيركنم ا ءالؤه عانقإ امأو

 0 ا ا نأ :ًالوأ
 فك ؛لويقلاب مهما قلتو ىةيرامسللا مكارغلاو ءلالا بلا
 بحاص وأ هكر عك ال نوقدصت متنأو هنوركنت
 ةليسو يف ال ثعبلا نع ربخلا هغلب ام غلبي مل نإو «ةركف وأ أدبم

 ! ؟عقاولا ةداهش يف الو «لقنلا
 dy ناكر اقفل نين داق علا وما نأ انا
 و

 ثداح هنأو «مدعلا دعب ًاقولخم نوكي نأ ركني ال دحأ لك - ١

 مد ,نكي مل نأ دعب هثدحأو هقلخ يذلاف نكي مل نأ دعب
 رس > رس جرو 6 لا رس جس

 رك لحل أن د یا رهو لات فا لاق اه لوألا ت داغآ



 مالسإلا ناكرأ ىواتف

 ويل 22 هموم عر 2

 :- ىلاعت  لاقو .(۲۷ :ةيآلا رودرا ةروس) € هيلع ثوهأ وهو وديعب

 :ررس) € ریزی اک اإ اتع ادعو مدي قلك لوا اتآدہ امك »
 ٠١١(. :ةيآلا ءءايبنألا

 امهركل ضرألاو تاوامسلا قلخ ةمظع ركني ال دحأ لك ١

 مهتداعإو سانلا قلخ ىلع رداق امهقلخ يذلاف ءامهتعنص عيدبو

 نب ُربَكحَأ ٍضْراْلاَو تولا قلل © : - ىلاعت - هللا لاق ؛ىلوألاب

 نأ اوريو : - ىلاعت  لاقو .601 :ةيآلا ءرفاغ ةروس) سالا لح
 ی نأ | لع ردم نهق ی ملو ضرالاو تومسلا لح ىزا ه 1
 لاقو 0 :ةيكلا .«تاقعكلا ةروش) * رَ ءىس لك ل مِ | جلب قوما

 ےس و مے صار

 قلع نأ لع ردي َضْرَدْلاَو ا ٍيِيلوأ# : - ىلاعت -
 نک هل لو نادرا ا ا اکا قيقا کا ومو لب متع

 AY). ىلا "0

 لزن اذإف «تابنلا ةتيم ةبدجم ضرألا دهاشي رصب يذ لك -
 ءايحإ ىلع رداقلاو «توملا دعب اهتابن ييحو تبصخأ اهيلع رطملا

 هللا لاق «مهثعبو ىتوملا ءايحإ ىلع رداق اهتوم دعب ضرألا

Eملا يع انزل اذا ةع ضرألا رت كن هيَ نمو :  
 ةروس) € ردِرَق ءىس لک لع مِ رمل ANE ترو ترآ

 .(۳۹ :ةيآلا «تلصف

 اميف هناكمإب عقاولاو سحلا دهش دق ثعبلا رمأ نأ :ًاثلاث
 هللا ركذ دقو «ىتوملا ءايحإ عئاقو نم هب - ىلاعت- هللا انربخأ

 وأ » :هلوق اهنم ثداوح سمخ ةرقبلا ةروس يف كلذ نم - للاعت -
 دعب هللا ونده جي ب َّنَأ لا اھشورع لع اوا یهو ری لع رم یدک
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 دي
 صعب وأ ام ود تدل لاق تشي مل مدعي مث واع ةا هلأ هت وم e آ لَك بك 1ا س ےک راع ام ا ا ادق ئ

 ےس م و اک l2 ب ۴ >2 سل < ع هل هر 2 01 ل

 هسي مل َكياَرْسَو كلو اًعط لإ رظنأك ر ماع رل لب لاق موب
 م 5 سس سس جب رس 42 يور
 اَلا ل | رظنأو اکل دي هياء : کاجل 3 مح لا رظناو

 لع هل آل رالف د کت مٹ اک و

7 SY 
 ٠٠۹(. :ةيآلا «ةرقبلا ةروس) ١ رون

 سفن لك ىزاجتل توملا دعب ثعبلا ىضتقت ةمكحلا نأ :ًاعبار
 ل ق أل اع ا قلخ ناكل قلو لولو: کا
 . ةايحعا هدمت ف قزف مئاهبلا نيبو ناسنإلا نيب نكي ملو «هنم ةمكح

 کک اإ کا نع كقح هنأ ريفا # :- ىلاعت - هللا لاق

 شرما تر ره لإ هَل ل نحل كمل هلأ لدعَسف وا نوعجرت
 :_ ىلاعت هللا لاقو 1١8 ١١5(. :ناتيآلا .نونؤملا ةروس) 4 ركل

 رم ر جیک مر یت كرت هنن أ ةيئاء ةَعاسلا َّنِإ ©

 فَمَا مهيأ دج ا ماو اا ذ لاقو ٠١(. :ةيآلا

 © كرجل يلد ا رب
 هه

 0 مم 0 مم رعد

 56 )دیک اوك مه رنک يدا دلو وی ني ىلا ممل
 0 ا 213 ل لوم نأ هن سدر هرأ اذل ىئ اتل لوق

 ب ن یو یک لف ا مس نأ نأ اورفك نذل مڪر # :- ىلاعت  لاقو 6٠(.
Ed(۷ :ةيآلا ا ةروس) راس هلأ لع کلرک معا . 

 ىلع اورصأو ثعبلا يركنمل نيهاربلا هذه تنيب اذإف

 يأ اوملظ نيذلا ملعيسو «نودناعم نورباكم مهف «مهراكنإ
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 ؟تباث ربقلا باذع له : 57 س

 نآرقلا رهاظو ةنسلا حيرصب تباث ربقلا باذع :باوجلا
 . ةلدأ ةثالث هذه نيملسملا عامجإو

 :- مالسلاو ةالصلا هيلع  يبنلا لاق دقف ةنسلا حيرص امأ
 اوذوعت ءريقلا باذع نم هللاب اوذوعت ءربقلا باذع نم هللاب اوذوعت»

 . “«ربقلا باذع نم هللاب

 يف نولوقي نيملسملا عيمج نألف «نيملسملا عامجإ امأو

 ىتح «ربقلا باذع نمو «منهج باذع نم هللاب ذوعأ» :مهتالص
 .ءاملعلا نم الو عامجإلا لهأ نم اوسيل نيذلا ةماعلا

 رال : نوعرف لآ يف  ىلاعت - هلوق لثمف نآرقلا رهاظ امأو

 ٌدَّسَأ وعرف لاء اولد ةعاَسلَأ موقت موو اشو اودع اَهيَلَع تورت
 رانلا ىلع مهضرع نأ كش الو .(43 :ةيآلا ءرفاغ ةروس) € باَدعلا

 نم مهبيصي نأ لجأ نم لب ءاهيلع اوجرفتي نأ لجأ نم سيل
 تول ترمع ىف توملدظلا ذإ ئرت ولو # :- ىلاعت  لاقو ءاهباذع
 مجإ ربكأ هللا 7 هڪ شا ا مهيدي 6 کیلا

 ءا م ہرا

 ِنوُهْلَأ َباَدَع توزجت مولا # جرخت نأ نوديري ام مهسفنأب نوحيحشل

 ةروس) 4 نورس ویا نع مو يل رح هلأ لع نولو معن امي
 يروضحلا دهعلل انه «لا»و «مويلا# : لاقف ٩۳(. :ةيآلا ءماعنألا

 نول َباَّذَع كورت مهتافو موي وه يذلا رضاحلا مويلا ينعي مويلا
 نورت ويلي نع مسکو يأ ری هللا لع ںولوفت دنع امی

 ت

 )١( ةنجلا نم تيملا دعقم ضرع باب «ةنجلا باتك «ملسم هجرخأ )/75851( .
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 «نآرقلا رهاظو «ةنسلا حيرصب تباث ربقلا باذعف نذإ

 نأل حيرصلاك نوكي داكي نآرقلا نم رهاظلا اذهو «نيملسملا عامجإو
 . كلذ يف حيرصلاك امهانركذ نيتللا نيتيالا

 تي نحل حلل

 لهف حايرلا هترذ وأ عابسلا هتلكأف تيملا نفدي مل اذإ : 67“ س

 ؟رقلا باذع بذعي

 دق دسجلا نأل «حورلا ىلع باذعلا نوكيو معن :باوجلا
 نأب مزجأ نأ عيطتسأ ال ًاّيبيغ ًارمأ اذه ناك نإو «ينفو فلتو لاز

 رمألا نأل «قرتحاو ىنف دق ناك ولو باذعلا اذه نم هلاني ال ندبلا

 . ايندلا يف دهاشملا ىلع هسيقي نأ ناسنإلا عيطتسي ال يورخألا
 تن مي ف

 فشك ول هنأب جتحيو ربقلا باذع ركني نم بيجن فيك :54 نت
 ؟عستي لو قضي لو ريغتي مل دجول ربقلا

 فشك ول هنأ ةجحب ربقلا باذع ركنأ نم باجي :باوجلا
 : اهنم ةبوجأ ةدعب ريغتي مل هنأ دجول ربقلا

 لآ يف ىلاعت هللا لاق «عرشلاب تباث ربقلا باذع نأ :الوأ
 اولد هما موقت موو اًيِشيَعَو اودع اَهِلَع وُبصوعي دَنلاا# : نوعرف
 : لب هلوقو .(43 :ةيآلا ءرفاغ ةروس) . € ٍِباَدَعْلأ دشأ <ّوَعَرِف لاء
 يذلا ربقلا باذع نم مكعمسي نأ هللا توعدل اونفادت نأ الولف»
 ذوعن اولاق ءرانلا باذع نم هللاب اوذوعت :لاقف هجوب لبقأ مث عمسأ

 :اولاق ءربقلا باذع نم هللاب اوذوعت :لاقف «رانلا باذع نم هللاب
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 ڪڪ ص 5ر5 تيدي
 هل حسفي» نمؤملا يف هيَ يبنلا لوقو : «”(ريقلا باذع نم هللاب ذوعن

 ةضراعم زوجي الف صوصنلا نم كلذ ريغ ىلإ . «هرصب دم هربق يف
 .ناعذإلاو قيدصتلا بجاولا لب ‹لوقلا نم مهوب صوصنلا هذه

 ًارمأ سيلو «لصألا يف حورلا ىلع ربقلا باذع نأ :ًايناث

 نم نكي مل ندبلا ىلع ًاسوسحم ًارمأ ناك ولف «ندبلا ىلع ًاسوسحم
 «بيغلا رومأ نم هنكل «ةدئاف هب ناميإلل نكي ملو «بيغلاب ناميإلا

 .ايندلا لاوحأب ساقت ال خزربلا لاوحأو
 هكردي امنإ «هقيضو ربقلا ةعسو ميعنلاو باذعلا نأ :ًاثلاث

 هنأ هشارف ىلع مئان وهو مانملا يف ىري دق ناسنإلاو «هريغ نود تيما

 ناكم يف هنأ ىريو «بورضمو براضو «عجارو بهاذو مئاق
 كلذ ىري ال هلوح يذلاو ؛جيبم عساو ناكم يف وأ « شحوم قيض

 .هب رعشي الو
 انعمس لوقي نأ رومألا هذه لثم يف ناسنإلا ىلع بجاولاو

 .انقدصو انمآو ءانعطأو

 ؟ىصاعلا نمؤملا نع ريقلا باذع ففخي له : هه س

 نيربقب رم يب يبنلا نأل ففخي دق معن :الئاق باجأف
 امأ ؛ريبك هنإ ىلب ءريبك يف نابذعي امو «نابذعيل امهنإ» :لاقف

 رخالا امأو «لوبلا نم رتتسي ال» :لاق وأ «ءىربتسي ال ناكف امهدحأ

 . ٠١48 ص هجيرخت مدقت قفز

 , باتك «ملسمو )۱۳۷١(« ربقلا باذع يف ءاج ام باب «زئانجلا باتك «يراخبلا هجرخأ (؟)

 .(؟/٠/41) ةنجلا نم تيملا دعقم ضرع باب «ةنجلا
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 7m 2 ئ  ئت تسال
 يف زرغف نيفصن اهقشف ةبطر ةديرج ذخأ مث «ةميمنلاب يشمي ناكف
 اذهو . "اسبيي ملام امهنع ففخي هلعل» :لاقو ةدحاو ربق لك

 نيتديرجلا نيتاه ةبسانم ام نكلو «باذعلا ففخي دق هنأ ىلع ليلد

 ؟نييذعملا نيذه نع باذعلا فيفختل
 حيبستلاو ءاسبيي ملام ناحبست نيتديرجلا يأ امهنأل :ليق-١

 ةطبنتسملا ةلعلا اذه ىلع اوعرف دقو «تيملا ىلع باذعلا نم ففخي
 روبقلا ىلإ بهذي نأ ناسنإلل نسي هنأ  ةدعبتسم نوكت دق ىتلا -

 . اهنع ففخي نأ لجأ نم اهدنع حبسيو
 E ا ءاملعلا ضعب لاقو - ؟

 هل حست ٭ :- ىلاعت - هلوقل نيتسباي مآ نيتبطر اتناك ءاوس ناحبست

 : ول و یی یال ِءَّىَش نم نِإَو نمف نمو ضرذاو عبس نرمل

 نيب ىصحلا حيبست عمّس دقو .(٤٤:ةيآلا ءءارسإلا ةروس) 4 محي د

 ؟ةلعلا ام نذإ «سباي ىصحل ا نأ عم ءاي لوسرلا ىلإ

 ففخي نأ - لجو زع - هللا نم ىجرت لكي لوسرلا نأ :ةلعلا

 ةدملا نأ ىنعي «نيتبطر ناتديرجلا ناتاه تماد ام باذعلا نم امهنع

 امهلعف نأل ءامهلعف نع ريذحتلا لجأ نم كلذو «ةليوط تسيل
 نم ءىربتسي ال امهدحأ «ريبك هنإ ىلب» ةياورلا يف ءاج امك ريبك

 يشمي رخآلاو «ةراهط ريغب ىلص لوبلا نم ءىربتسي مل اذإو «لوبلا
 «ةوادعلا مهنيب يقليو  هللاب ذايعلاو هللا دابع نيب دسفي ةميمنلاب
 ًاريذحت ةتقؤم ةعافش انآ برقألا وه اذهو «ريبك رمألاف ءءاضغبلاو

 ملسمو «(۱۳۷۸) لوبلاو ةبيغلا نم ربقلا باذع باب «زئانجلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 .(۲۹۲) هنم ءاربتسالا بوجوو لوبلا ةساجن ىلع ليلدلا باب «ةراهطلا باتك
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E LD 
 .ةمئادلا ةعافشلاب ايب لوسرلا نم الخب ال ةمألل

 :اولاق - مهنع هللا افع  ءاملعلا ضعب نإ :ًادارطتسا لوقنو

 ربقلا ىلع اهوحن وأ «ةرجش وأ «ةبطر ةديرج ناسنإلا عضي نأ نسي
 كلذ عنصن نأ زوجي الو ًاَّدج ديعب طابنتسالا اذه نكل «هنع ففخيل

 :زومأل

 يبنلا فالخب بذعي لجرلا اذه نأ انل فشكي ىل اننأ :الوأ

 e فلا لإ اناسآ نقفدكلذ انلئف اذ 1: اناث

 نم نمم تيملا اذه لعل «معني هلعلف انيردي امو «بذعي هنأ ءوس نظ
 ةريثكلا ةرفغملا بابسأ نم ببس دوجول هتوم لبق ةرفغملاب هيلع هللا

 .ًاباذع قحتسي ال ذئنيحو «هنع دابعلا بر افع دقو تامف

 حلاصلا فلسلا هيلع ناك امل فلاخم طابنتسالا اذه نأ :ًاثلاث
 ةباحصلا نم دحأ اذه لعف امف هللا ةعيرشب سانلا ملعأ مه نيذلا
 . هلعفن نحن انلاب امف  مهنع هللا يضر -

 يبنلا ناكف هنم ريخ وه ام انل حتف دق - ىلاعت هللا نأ :ًاعبار

 :لاقو هيلع فقو تيملا نفد نم غرف اذإ  مالسلاو ةالصلا هيلع -
 . «لأسي نآلا هنإف تيبثتلا هل اولأساو مكيخأل اورفغتسا»

 ا ¥ +%

 ؟اهماسقأ امو ؟ةعافشلا ىه ام ٥٦: س

 ءرتولا دض وهو «عفشلا نم ةذوخأم :ةعافشلا :باوجلا
 «ةعبرأ ةثالثلاو «نينثا دحاولا لعجت نأ لثم ًاعفش رتولا لعج وهو

 )١ TTY) فارصنالا تقو يف تيملل ربقلادنع رافغتسالا باب «زئانجلا باتك «دوادوبأ هاور قرد
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 ےس

 .ةغللا ثيح نم اذه ءاذكهو

 وأ «ةعفنم بلجب ريغلل طسوتلا» يهف : حالطصالا يف امأ

 هل عوفشملاو «هيلإ عوفشملا نيب عفاشلا نوكي نأ ينعي «ةرضم عفد

 . ةرضم هنع عفدي وأ «هل عوفشملا ىلإ ةعفنم بلجل ةطساو

 :ناعون ةعافشلاو

 هللا اهتبثأ يتلا يهو «ةحيحص ةتباث ةعافش :لوألا عونلا

 لهأل الإ نوكت الو لَك هلوسر اهتبثأ وأ «هباتك يف - ىلاعت

 اي :لاق  هنع هللا يضر - ةريره ابأ نأل ؛صالخإلاو ديحوتلا

 هللا الإ هلإ ال لاق نم» : لاق ؟كتعافشب سانلا دعسأ نم هللا لوسر

 . (هبلق نم اصلاخ

 ةثالث طورش اهل ةعافشلا هذهو

 . عفاشلا نع هللا ىضر :لوألا طرشلا
 . هل عوفشملا نع هللا ىضر : يناثلا طرشلا

 نأ عفاشلل - ىلاعت هللا نذإ : ثلاثلا طرشلا

 فیت ن رکو :  - ىلاعت - هلوق يف ةلمجم طورشلا هذهو
 حضرت لَم نمل نمل هلأ ندي نأ دعب ام الإ يَ علق نن 3 توتا

 مدع عي ىلا اد نم » : هلوق يف ةلصفمو ۲١(. :ةيآلا < «مجنلا ةروس)

 ةعلفشلا عفش ال ليم هو :  هلوقو .06 :ةيآلا «ةرقبلا ةروس) © ون الإ

 :هلوقو ٠٠۹(. :ةيآلا ءهط ةروس) ه اَلوَق مك َضَرَو نمي هل نأ نم لِ
 نم. ديالف 88 :ةيآلا فانبنألا ةرونن) ( ىترأ نا لإ حر وعشت الو

engةعافشلا ققحتت  . 

 .(44) ثيدحلا ىلع صرحلا باب «ملعلا باتك «يراخبلا هاور (1)
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 ےک”

 انآ - ىلاعت هللا مهمحر  ءاملعلا ركذ ةتباثلا ةعافشلا نإ مث

 : نيمسق ىلإ مسقنت
 هللا نأ مومعلا ىنعمو «ةماعلا ةعافشلا :لوألا مسقلا

 نمل اوعفشي نأ نيحلاصلا هدابع نم ءاش نمل نذأي  ىلاعتو هناحبس -
 هريغلو ءو يبنلل ةتباث ةع ةعافشلا هذهو ,مهيف ةعافشلاب مهل هللا نذأ

 يف عفشي نأ يهو «نيحلاصلاو «ءادهشلاو «نيقيدصلاو «نييبنلا نم

 .رانلا نم اوجرخي نأ نينمؤملا ةاصع نم رانلا لهأ

 لَو يبنلاب صتخت يتلا :ةصاخلا ةعافشلا : يناثلا مسقلا

 قحلي نيح «ةمايقلا موي نوكت يتلا ىمظعلا ةعافشلا اهمظعأو

 ىلإ مهل عفشي نم نوبلطيف «نوقيطي ال ام بركلاو مغلا نم سانلا
 ىلإ نوبهذيف «ميظعلا فقوملا اذه نم مهحيري نأ - لجو زع هللا

 عفشي ال مهلکو ىسيع مث «یسوم مث «ميهاربإ مث «حون مث ءمدآ
 نأ - لجو زع - هللا دنع عفشيو موقيف يب يبنلا ىلإ يهتنت ىتح
 «هءاعد  ىلاعت هللا بيجيف «ميظعلا فقوملا اذه نم هدابع صلخي

 هب  ىلاعت - هللا هدعو يذلا دومحملا ماقملا نم اذهو .هتعافش لبقيو

 e كعب ى ےک نأ لك ی دیت لکا يت ؟ هلوق يف
 .(۷۹ :ةيآلا ءءارسإلا ةروس) هدوم

 نأ ةنحلا لهأ يف هتعافش هايي لوسرلاب ةصاخلا ةعافشلا نمو
 ةرطنق ىلع اوفقوأ طارصلا اوربع اذإ ةنجلا لهأ نإف «ةنجلا اولخدي

 اوبذبي ىتح ضعب نم مهضعب بولق صحمتف «رانلاو ةنجلا نيب
 ةعافشب ةنجلا باوبأ حتفتف «ةنجلا لوخد يف مهل نذؤي مث ءاوقنيو



 0 ةديقعلا ىواتف

 ام يهو ءاهباحصأ عفنت ال يتلا ةلطابلا ةعافشلا : يناثلا عونلا
 نإف - لجو زع - هللا دنع مهل مهتهلآ ةعافش نم نوكرشملا هيعدي

 ةعفس مهمتتا امف # :ىلاعت هللا لاق امك مهعفنت ال ةعافشلا هذه

 ىضري ال - ىلاعت - هللا نأل كلذو ٤۸(. :ةيآلا ءرثدملا ةروس) *َنيِعْفنَّشلأ

 ال هنأل ؛مهل ةعافشلاب نذأي نأ نكمي الو «مهك رش نيكرشملا ءالؤهل
 رفكلا هدابعل ىضري ال هللاو - لجو زع هللا هاضترا نمل الإ ةعافش

 :نولوقيو اهنودبعي مهتهلآب نيكرشملا قلعتف «داسفلا بحي الو

 ريغ لطاب قلعت .(14 :ةيآلا «سنوي ةروس) 4 هلأ دنع انُوَفُس كلؤه »

 نيكرشملا نأ ىلع ًادعب الإ  ىلاعت - هللا نم مهديزي ال اذه لب « عفان

 «مانصألا هذه ةدابع يهو ةلطاب ةليسوب مهمانصأ ةعافش نوجري

 مهديزي ال امب - ىلاعت هللا ىلإ برقتلا اولواحي نأ مههفس نم اذهو
 .ًادعب الإ هنم

 ف %* 8

 اوتام نيذلا نيك رشملا لافطأو «نينمؤملا لافطأ ريصم ام : ۵۷ نت

 ؟اراغص

 عبت مهنأل «ةنجلا نينمؤملا لافطأ ريصم :الئاق هتليضف باجأف
 حيات يكيإي مذ ل أوْنَماَ دلو 8# :- ىلاعت لاق 0

 ةروس) 4 يجر بسك اب یر لک وف ني مهل ني مت ان ہت
 .(۱ ا

 ريغ نيوبأ نم أشن يذلا لفطلا ينعي نينمؤملا ريغ لافطأ امأو
 نيلماع اوناك امب ملعأ هللا :لوقن نأ مهيف لاوقألا حصأف نيملسم

 هللا نإف ةرخآلا ماكحأ ف امأ «مهئابآ ةلزنمب ايندلا ماكحأ 5 مهف
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 ملعأ هللاو ٠ الك يبنلا لاق امك نيلماع اوناك امب ملعأ - ىلاعت -

 امنإ «ًاريثك انينعي ال رمأ ةقيقحلا يف وهو «هلوقن ام اذه مهريصمب
 ينعأ - ايندلا يف مهماكحأو ءايندلا يف مهمكح وه انينعي يذلا
 ءنولّسغي ال نيكرشملاك مهنأ ايندلا يف مهماكحأ  نيكرشملا دالوأ

 .نيملسملا رباقم يف نونفدي الو «مهيلع ىلصُي الو «نونفكي الو
 . ملعأ هللاو

 % د

 ؟ءاسنلل امف ةنجلا يف نيعلا روحلا لاجرلل ركذ : ٥۸ نت
 :ةنجلا لهأ ميعن يف  ىلاعتو كرابت - هللا لوقي :باوجلا

 :- ىلاعت - لوقيو .67” ٠۳١ :ناتيآلا ءتلصف ةروس) 4 محن روفع

 ر هذ ثأر لا كلا ي اماه
 اا فر لا ةؤوس)

 وهف سوفنلا هيهتشت ام غلبأ نم جاوزلا نأ مولعملا نمو
 هللا اهجوزي ةأرملاف ءًاثانإ مأ اوناك ًاروكذ ةنجلا لهأل ةنجلا يف لصاح

 امك ايندلا يف اهل ًاجوز ناك يذلا اهجوزب ةنجلا يف  ىلاعتو كرابت -

 ُمُهَّندَحَو ىلا ٍنْذَع تج َمُهَلدَأَو اتر ¥ :- ىلاعتو كرابت - هللا لاق
 ُيِزَمْلا تأ َكَنِإ ٌمِهِتَكَرُدَو مهجر مهاب نِي حلكص نمو
 هللا نإف ايندلا يف جوزتت مل اذإو .(8 :ةيآلا ءرفاغ ةروس) 4 ْرِكَحْل

 . ةنجلا يف اهنيع هب رقت ام اهجوزي - ىلاعت -
 2 1 د

FRان  

 )١( نيك رشملا دالوأ يف ليق ام باب «زئانجلا باتك «يراخبلا هجرخأ . )1785(.



 ةديقعلا ىواتف

 2 هج لب ب

 ؟حيحص ءاسنلا رانلا لهأ رثكأ نأ نم ركذي ام له :59 نت

 بطخي وهو نهل لاق ولو يبنلا نإف ‹ ححص اذه :باوجلا

 دقو «رانلا لهأ رثكأ نكتيأر ينإف نقدصت ءاسنلا رشعم اي» :نهيف

 اي مبو : نلق لئاسلا هدروأ يذلا لاكشإلا اذه الب يبنلا ىلع دروأ

 ىبنلا نيبف . "”(ريشعلا نرفكتو «نعللا نرثكت» : لاق ؟هللا لوسر

 «نعللاو «بسلا نرثكي نهنأل ؛رانلا يف نهترثك بابسأ كي
 لهأ رثكأ كلذب نرصف جوزلا وه يذلا ريشعلا نرفكيو «متشلاو
 .رانلا

 ةديقعلا ةسارد بحي ال نمل مكتليضف هيجوت ام : ٦۰ سل

 ؟للزلا نم ًافوخ ردقلا ةلأسم ًاصوصخ
 دبال ىتلا ةمهملا لئاسملا نم اهريغك ةلأسملا هذه :باوجلا

 نيعتسي نأو اهرامغ ضوخم نأ دبال «هایندو هنيد يف اهتم ناسنإلل
 ءرمألا هل نيبتي ىتح اهتفرعمو اهقيقحت ىلع  ىلاعتو كرابت - هللاب
 لئاسملا امأ «ةمهملا رومألا هذه يف كش ىلع نوكي نأ ىغبني ال هنأل

 ال هنإف ءهفارحنال ًاببس نوكت نأ ىشخيو اهلجأ ول هنيدب لخت ال يتلا
 رومألا نم ردقلا لئاسمو ءاهنم مهأ اهريغ مادام اهلجؤي نأ سأب

 ىلإ اهيف لصي ىتح امامت اهققحي نأ دبعلا ىلع بجي يتلا ةمهملا

 باتك ملسمو )7١5(« موصلا ضئاحلا كرت باب «ضيحلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 .(۷۹) . . . تاعاطلا صقنب ناميإلا صقن نايب باب «ناميإلا



 تنل  حس)
 لقثي يذلاو  دمحلا هللو  لاكشإ اهيف سيل ةقيقحلا يف يهو «نيقيلا
 ديدشلا فسألا عم مهنأ وه سانلا ضعب ىلع ةديقعلا سورد
 هلمع نع لوئسم ناسنإلاو ((» بناج ىلع «فيك» بناج نوحجري
 اذه ؟اذك تلمع ملف «فيك»و «م» ماهفتسالا تاودأ نم نيتادأب

 رثكأو ةي لوسرلل ةعباتملا اذه ؟اذك تلمع فيك .صالخإلا

 قيقحت نع نولفاغ «فيك» باوج قيقحتب نولوغشم نآلا سانلا
 «ًاريثك نورحتي ال صالخإلا بناج يف مهدجت كلذلو 2» باوج
 نومتهم نالا سانلاف ءرومألا قدأ ىلع نوصرحي ةعباتملا بناج يفو

 ءةديقعلا بناج وهو مهألا بناجلا نع نولفاغ «بناجلا اذهب ًاريثك
 يف سانلا ضعب دجت اذهل «ديحوتلا بناجو «صالخإلا بناجو
 لغ بكم هبلقو اذج ادج ةريسي ةلأاسم نع لاسي ايثدلا لئاسم
 «هنکسمو «هبوکرمو «هئارشو هعيب يف ًاقلطم هللا نع لفاغ ايندلا

 ءرعشي ذل وهو انثدلل ادناغ نالا  نمانلا نفعب نوكي دقف-«ةسيلمو
 نأ فسألا عم هنأل ءرعشي ال وهو ايندلا يف هللاب ًاكرشم نوكي دقو
 ‹طقف ةماعلا نم سيل امهب مته ال ةديقعلا بناجو ديحوتلا بناج
 نأ امك «هتروطخ هل رمأ اذهو «ملعلا بالط ضعب نم ىتح نكلو
 يماحلاك عراشلا هلعج يذلا لمعلا نودب طقف ةديقعلا ىلع زيكرتلا

 فحصلا يف أرقنو تاعاذإلا يف عمسن اننأل ءاضيأ أطخ اهل روسلاو
 هذه نم كلذ هبشأ امو ءاحمسلا ةديقعلا وه نيدلا نأ ىلع زيكرتلا

 جلي نم هنم جلي ًاباب نوكي نأ ىشخي اذه نأ ةقيقحلا ينو «تارابعلا

 دبال نكلو «ةميلس ةديقعلا نأ ةجحب تامرحملا ضعب لالحتسا يف

 . «فيك)» ىلعو (4» ىلع باوجلا ميقتسيل ًاعيمج نيرمألا ةظحالم نم



 ةديقعلا ىواتف

 ديحوتلا ملع ةسارد ءرملا ىلع بجي هنأ :باوجلا ةصالخو

 ىلع - العو لج - هدوبعمو ههلإ يف ةريصب ىلع نوكيل ؛ ةديقعلاو

 هماكحأ 2 ةريصب ىلع «هلاعفأو هتافصو هللا ءامسأ ف ةريصب

 «هقلخو هعرش رارسأو «هتمكح يف ةريصب ىلع «ةيعرشلاو «ةينوكلا

 مولعلا فرشأ وه ديحوتلا ملعو .هريغ لضي وأ هسفنب لضي ال ىتح

 يبنلا لاقو (ربكألا هقفلا) ملعلا لهأ هامسأ اذهلو هقلعتم فرشل

 يف لخدي ام لوأو . 2”«نيدلا يف ههقفي ًاريخ هب هللا دري نم» : لك
 نأ ًاضيأ ءرملا ىلع بجي نكل «ةديقعلاو ديحوتلا ملع هالوأو كلذ

 نم ذخأيلف «هاقلتي ردصم يأ نمو «ملعلا اذه ذخأي فيك ىرحتي

 ىلإ ًايناث لقتني مث «تاهبشلا نم ملسو هنم افص ام ًالوأ ملعلا اذه

 ام اهنايبو اهدرب موقيل ؛تاهبشلاو عدبلا نم هيلع دروأ اميف رظنلا
 هنم هاقلتي يذلا ردصملا نكيلو «ةيفاصلا ةديقعلا نم لبق نم هذخأ

 - مهنع هللا يضر  ةباحصلا مالك مث م هلوسر ةنسو هللا باتك

 ءاملعلا هلاق ام مث «مهعابتأو نيعباتلا نم مهدعب ةمئألا هلاق ام مث

 ‹ةيميت نبا مالسإلا خيش ًاصوصخ ؛مهتنامأو مهملعب قوثوملا
 ةمحرلا غباس مهتمئأو نيملسملا رئاس ىلعو امهيلع ميقلا نبا هذيملتو

 .ناوضرلاو

5 7  #% 

 س  :5١لصأ لهو ؟ردقلا ةلأسم نایب مكتليضف نم لمأن

 هللا ردق اذإ كلذ لاثم ؟ناسنإلا اهيف ريخي ةيفيكلاو ردقم لعفلا

 «ةاكزلا باتك «ملسمو . (۷۱) ًاريخ هب هللا دري نم باب «ملعلا باتك «يراخبلا هجرخأ 000

 . )٠١۳۷( ةلأسملا نع ىهنلا باب



 مالسإلا ناكرأ ىواتف

 ےس چ
 كرت هنكل ةلاح ال ينبيس هنإف ًادجسم ينبي نأ دبعلل - ىلاعت -
 نإف هللا اهردق اذإ ةيصعملا كلذكو «ءانبلا ةيفيك يف رايخلا هلقعل
 ءاهذيفنت ةيفيك هلقعل كرت نكل «.ةلاحم ال اهلعفيس ناسنإلا

 ام اهب ذفني ىتلا ةيفيكلا يف ريخم ناسنإلا نأ يأرلا اذه ةصالخو

 ۰ ؟حيحص اذه لهف هيلع ردق
 رشبلا نيب لدج لحم  ردقلا ةلأسم يأ  ةلأسملا هذه : باوجلا

 نيفرط ماسقأ ةثالث ىلإ اهيف سانلا مسقنا كلذلو «نامزلا ميدق نم

 :نافرطلا امأ . طسوو

 .دبعلا رايتخا نع يمعف هللا ردق مومع ىلإ رظن : امهدحأف

 طوقسف «رايتخا يأ اهيف هل سيلو «هلاعفأ ىلع ربجم هنإ :لاقو
 . جردلا نم ًاراتخم هنم هلوزنك اهوحنو حيرلاب فقسلا نم ناسنإلا

 .هرايتخاب كرات لعاف دبعلا نأ ىلإ رظنف : يناثلا فرطلا امأو

 ردقل قلعت الو «هلاعفأب لقتسم دبعلا نإ :لاقو . هللا ردق نع ىمعف
 ا كام بلا

 هللا ردق مومع ىلإ اورظنف «نيببسلا اورصبأف طسولا امأو

 هللا ردقب نئاك دبعلا لعف نإ :اولاقف ءدبعلا رايتخا ىلإو - ىلاعت -

 طوقس نيب قرفلا ةرورضلاب ملعي هنأو ءدبعلا رايتخابو - ىلاعت -
 «جردلا نم ًاراتخم هنم هلوزنو ءاهوحنو حيرلاب فقسلا نم ناسنإلا

 عقاو امهنم لكلاو «هرايتخاب يناثلاو «هرايتخا ريغب هلعف نم لوألاف

 رايتخاب عقو ام نکل «ديري ال ام هكلم يف عقي ال «هردقو هللا ءاضقب
 هب فلك ام ةفلاخم يف ردقلاب هل ةجح الو «فيلكتلا طانم وهف دبعلا

 اهيلع مدقي نيح ةفلاخملا ىلع مدقي هنأل كلذو «هاون وأ رماوأ نم



 ةديقعلا ىواتف

 س ا
 وه ةفلاخملا ىلع يرايتخالا همادقإ نوكيف هيلع هللا ردقام ملعي ال وهو

 رجم هربجأ ول كلذلو «ةرخآلا يف مأ ايندلا يف تناك ءاوس ةبوقعلا ببس

 هرذع توبثل اهيلع بقاعي الو ةفلاخملا مكح هيلع ت تبثي مل «ةفلاخملا ىلع

 هيف نمأي عضوم ىلإ رانلا نم هبوره نأ كردي ناسنإلا ناك اذإو . ذئنيح
 نكسملا بيط عساو ليمج تيب ىلإ همدقت نأو «هرايتخاب نوكي اهنم

 نيروكذملا همدقتو هبوره نأ هناميإ عم «ًاضيأ هرايتخاب نوكي هنكسيل
 ىنكس نع هرخأتو «رانلا هكردتل هءاقب نأو «هردقو هللا ءاضقب ناعقاو

 ال اذاملف ؛ هيلع موللا قحتسي ةصرفلل ةعاضإو هنم ًاطيرفت دعُي تيبلا

 «ةرخالا ران نم هل ةيجنملا بابسألا كرتب هطيرفتل ةبسنلاب اذه كردي
 ! ؟ةنجلا هلوخدل ةبجوملا

 ينبيس هنإف ًادجسم ينبي نأ دبعلل ردق اذإ هللا نأب ليثمتلا امأو

 اذهف «ءانبلا ةيفيك يف رايخلا هلقعل كرت هنكل «ةلاحم ال دجسملا اذه

 الو لقعلا اهب لقتسي ءانبلا ةيفيك نأب يحوي هنأل «حيحص ريغ ليثمت

 ردقلا اهب لقتسي ءانبلا ةركف لصأ نأو - ىلاعت - هللا ردق يف لخدت
 يف لخدت ءانبلا ةركف لصأ نأ ةقيقحلاو .اهيف رايتخالل لخدم الو

 هتيب ءانب ةداعإ ةركف ىلع ربجي ال امك ءاهيلع ربجي مل هنأل دبعلا رايتخا
 - ىلاعت هللا اهردق دق ةركفلا هذه نكلو ءالثم هميمرت وأ صاخلا
 عقي ىتح ام ًائيش ردق هللا نأب ملعي ال هنأل «رعشی ال ثيح نم دبعلل
 - ىلاعت هللا عالطاب الإ ملعي ال موتكم رس ردقلا ذإ «ءيشلا كلذ

 هللا ردقب يه ءانبلا ةيفيك كلذكو . يسحلا عوقولاب وأ .«يحولاب هيلع

 الو .اليصفتو ةلمح اهلك ءايشألا دق لق لاعت فلا ناقد لافت

 ًائيش دبعلا راتخا اذإ لب «هردقي وأ هدرُي مل ام دبعلا راتخي نأ نكمي



 مالسإلا ناكرأ ىواتف

 مهتتخ- سس ينس يت ج7)
 راتخم دبعلاف «هردقو هاضق دق  ىلاعت هللا نأ ًانيقي ملع هلعفو

 ًابابسأ  ىلاعت هللا اهردق ىتلا ةرهاظلا ةيسحلا بابسألا بسحب

 هريجأ ًادحأ نأب لعفلا لعفي نيح دبعلا رعشي الو «هلعف عوقول
 - ىلاعت - هللا اهلعج ىتلا بابسألا بسحب كلذ لعف اذإ هنكل «هيلع

 و لعب هوو نق نا لا نا اه الغ انا
 : متلق ثيح ةيصعملا ناسنإلا لعفب ليثمتلا يف لوقن اذكهو

 كرت نكلو «ةلاحم ال اهلعفيس وهف ةيصعملا لعف هيلع ردق هللا نإ
E N ES HE 

 ملام دنا O E ن دانلق امتنا لل رقنت

 هلع ال دراج نح هال كهل راها نابل سلا لدق هلع
 ًادحأ نأب رعشي ال ًاراتخم اهيلع مدقي وهف «هيلع - ىلاعت هللا ردق امب

 كلذكو ءاهل هلعف ردق دق هللا نأ انملع لعفو مدقأ اذإ هنكل «هربجي

 قا ا راعخاب ا ا ی و ا ليتني نبك
 ضو لح اهلك ءايشألا ردق دق < لاغت ب اف ى لاک بالا رف
 الو «هلاعفأ نم ءىش كلذ نع ذشي الو ءاهيلإ ةلصوملا اهبابسأ ردقو
 هللا لاق انك ا ا اهني را الا اعلا لاف نم
 يف لد نإ رال لَصتلَأ یف ام مَع ہل أ ملحن رلَآ» :- ىلاعت -
 :- ىلاعت  لاقو ۷١(. :ةيآلا «جحلا ةروس) رس هلآ لع كد نإ بک

 ع

 ل ْمُهُضَعَب یو ّنِجْلاَو لآ َنيِطََيَس دع يت لکل اَلعَج َكِدكَو ال و ت 27270 2 7 ر 1 کک
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 4 تورش امو مهرذق هولعف ام كبر َءاَس ولو ارورغ ٍلوَقْلا فرز ضعب
 ر تلد و ¥ :لاقو .(117 :ةيآلا «ماعنألا ةروس)

 رب

 ْمُهوُدريِل مهواڪ رش مِهِددلَوأ لتقف تيكحرتملا ت رب < < 1 2 2م س ر e < ور
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 م7 ءم مے 2 مس ر ور . -_- < دع اع

 اَمَو دق هول اه هللا ءا ولو مهيد هلع اوَسْلَسلَو
 سل ويم رصاص حيد 5 1 5 وی هر

 ام هلأ ءآَس ولو 8# :لاقو /١(. :ةيآلا «ماعنألا ةروس) € تورتفي
 رق سم حو ريد م اس و ماع سس ح و

 منيف اوفلتحأ نككو تانيبلا مِهَنَءاَجاَم دعب نم مِهِدَحب نم َنيِذَلأ َلَمَتْف
 درام لش لآ کلو اولا ام لآ سکو رھگ نک متم نماء نک
 .(؟۳٠ :ةيالا «ةرقبلا ةروس)

 لثم يف هريغ عم الو هسفن يف ثحبي الأ ءرملاب ريدجلا نإف دعبو
 عرشلا ةضراعم مهوتو «شوشتلا هل بجوت يتلا رومألا هذه
 مهو  مهنع هللا يضر  ةباحصلا بأد نم سيل كلذ نإف ءردقلاب

 «ةلغلا ءاورإ نيعم نم مهبرقأو قئاقحلا ةفرعم ىلع سانلا صرحأ

 يضر بلاط يبأ نب يلع نع يراخبلا حيحص يفو «ةمغلا فشكو
 هدعقم بتك دقو الإ دحأ نم مكنم ام» :لاق يب يبنلا نأ - هنع هللا
 يفو) ؟لكتن الفأ هللا لوسر اي :انلقف .«رانلا نم هدعقمو ةنجلا نم

 لكف اولمعا ال» :لاق (؟لمعلا عدنو انباتك ىلع لكتن الفأ ةياور

 ناك نم امأ .هل قلخ امل رسيم لكف اولمعا» :ةياور ينو . "(رسيم

 لهأ نم ناك نم امأو .ةداعسلا لهأ لمعل رسييف ةداعسلا لهأ نم
 قلو كطعأ نم اَمَكأ# : أرق مث ."' ”«ةواقشلا لهأ لمعل رسييف ةواقشلا

 لاكتالا نع ةي يبنلا ىهنف . 4069 ىر يص © قس بدك
 امب رمأو «هب ملعلا ىلإ ليبس ال هنأل «لمعلا كرتو باتكلا ىلع

 ءردقلا باتك «ملسمو .ًارودقم ًاردق هللا رمأ ناكو باب ءردقلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 )۲۹٤۷(. همأ نطب يف يمدآلا قلخ ةيفيك باب
 ءملسمو )۱۳١١(« ربقلا دنع ثدحملا ةظعوم باب «زئانجلا باتك «يراخبلا هجرخأ (؟)

 )۲۹٤۷(. همأ نطب يف يمدآلا فلخ ةيفيك باب ءردقلا باتك
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 تح صصص ست قلل 78

 لغ لذت نقلا ةيآلاب لدتساو لمعلا وهو :ةتكحيوكيعلا هتم

 عجانلا ءاودلا وه اذهو «ىرسيلل رسييسف نمآو ًاح اص لمع نم نأ

 رمشي ثيح «هتداعسو هتيفاع غولب دبعلا هيف دجي يذلا «رمثملا

 هنراقي نيح كلذب رشبتسيو ءناميإلا ىلع ينبملا حلاصلا لمعلل
 انقفوي نأ  ىلاعت - هللا لأسأ .ةرخالاو ايندلا يف ىرسيلل قيفوتلا

 «ىرسعلا انبنجيو «ىرسيلل انرسيي نأو .حلاصلا لمعلل ًاعيمج

 . ميرك داوج هنإ «ىلوألاو ةرخآلا يف انل رفغيو
 3 3 2 دا داو ا

 ؟هقلخ لبق ناسنإلل بتك ام رييغت يف ريثأت ءاعدلل له : 57 سد
 اذه نكل «بتك ام رييغت يف ًاريثأت ءاعدلل نأ كش ال :باوجلا

 هللا توعد اذإ كنأ نظت الف «ءاعدلا ببسب ًاضيأ بتك دق رييغتلا

 هب لصحي امو بوتكم ءاعدلا لب «بوتكم ريغ ءيشب وعدت كنإف
 ةصقو «ىفشيف ضيرملا ىلع أرقي ءىراقلا دجن اذهلو «بوتكم
 م مهنكلو موق ىلع ًافويض اولزنف ويب يبنلا اهثعب يتلا ةيرسلا
 هيلع أرقي نم اوبلطف مهديس ةيح تغدل نأ ردقو «مهوفيضي
 بهذف «منغلا نم ًاعيطق مهوطعأف «كلذ ىلع ةرجأ ةباحصلا طرتشاف

 ريعب هنأك يأ «لاقع نم طشن امنأك غيدللا ماقف «ةحتافلا هيلع أرقف مهدحأ

 . ضيرملا ءافش يف ةءارقلا ترثأ دقف «هلاقع كف
 « هببس بوتكم وه لب «ردقلل ًارييغت سيل هنكل ريثأت ءاعدللف

 يف ريثأت اهل بابسألا عيمج كلذكو ءردقب هللا دنع ءيش لکو

 . ةبوتكم تاببسملاو ةبوتكم بابسألاف « هللا نذإب اهتاببسم



 ةديقعلا ىواتف

 ؟ظوفحملا حوللا يف بوتكم جاوزلاو قزرلا له : 7 س

 هنإف ةمايقلا موي ىلإ ملقلا هللا قلخ ذنم ءيش لك :باوجلا

 قلخ ام لوأ  ىلاعتو هناحبس - هللا نأل ظوفحملا حوللا يف بوتكم
 وه ام بتكا :لاق ؟بتكأ اذامو يبر :لاق :بتكا» :هل لاق ملقلا

 . "(ةمايقلا موي ىلإ نئاك وه امب ةعاسلا كلت يف ىرجف «نئاك

 ةعبرأ هيلع ىضم اذإ همأ نطب يف نينجلا نأ هلك يبنلا نع تبثو
 «هلجأو «هقزر بتكيو «حورلا هيف خفني اكلم هيلإ هللا ثعب «رهشأ
 ال بابسأب ردقم بوتكم ًاضيأ قزرلاو .ديعس مأ يقشو «هلمعو
 امك قزرلا بلطل ناسنإلا لمعي نأ بابسألا نمف «صقني الو ديزي
 اكتم يفأ اوشن ولد ضرذلآ مک كصجب ىلا رهط : - ىلاعت هللا لاق
 بابسألا نمو ٠١(. :ةيآلا «كلملا ةروس) © رولا هلو بقدر نم اوکو

 يبنلا نإف «تابارقلا ةلصو «نيدلاولا رب نم محرلا ةلص ًاضيأ

 لصيلف هرثأ يف هل ًاسنيو هقزر يف هل طسبُي نأ بحأ نم» :لاق هِي

 :- ىلاعت - لاق امك - لجو زع هللا ىوقت بابسألا نمو . ۳۰( هحر

 ةروس) 4 یی اَل تنبح نم قز ل اک هَل لَم هلآ قي نمو
 لعفأ نلو ددحمو بوتكم قزرلا نإ لقت الو ٠۲ ١(. :ناتيآلا «قالطلا

 نأ مزحلاو ةسايكلاو .زجعلا نم اذه نإف هيلإ لصوت يتلا بابسألا

 سيكلا» : ليي ىبنلا لاق كايندو كنيد يف كعفني الو .كقزرل ىعست

 اهاوه هسفن عبتأ نم زجاعلاو «توملا دعب امل لمعو «هسفن ناد نم

 )١( دمحأ مامإلا هجرخأ )٥/ 0711 .

 قزرلا يف طسبلا بحأ نم باب «عويبلا باتك «يراخبلا هجرخأ (؟) )3١51(.



 اد
 هبابسأب ردقم بوتكم قزرلا نأ امكو . “«ينامألا هللا ىلع ىنمتو

 نأ نيجوزلا نم لكل بتك دقو ءردقم بوتكم جاوزلا كلذكف

 يف ءىش هيلع ىفخي ال  ىلاعت  هللاو «هنيعب رخآلا جوز نوكي
 . ءامسلا يف الو ضرألا

 ؟ةبيصم هب تلزن اذإ طخستي نم مكح ام 5

 : عبرأ بتارم ىلع ةبيصملا لاح سانلا :باوجلا

 عاونأ ىلع وهو طخستلا : ىلوألا ةبترملا
ESل  

 نو : ىلاعت لاق رفكلا ىلإ يدؤي دقو مارح اذهف هيلع هلل هردق

 0 ا ةف نباص نإ ب نمط E نفرح لع هلآ دبي ا
 OD مودا ةووضلا ؛ رخل ا ههو لع

 امو روبثلاو ليولاب ءاعدلاك ناسللاب نوكي نأ : يناثلا عونلا

 . مارح اذهو «كلذ هبشأ

 قشو «دودخلا مطلك حراوجلاب نوكي نأ :ثلاثلا عونلا

 فانم مارح اذه لکو «كلذ هبشأ امو روعشلا فتنو «بويجلا

 . بجاولا ربصلل

 : رعاشلا لاق امك وهو ربصلا : ةيناثلا ةبترملا

 لسعلا نم ىلحأ هبقاوع نكل هتقاذم رم همسا لثم ربصلا

 هركي وهو «هلمحتي هنكل هيلع ليقث ءىشثلا اذه نأ ىريف

 «دهزلا باتك «هجام نباو )۲٤٥۹(« 50 باب «ةمايقلا ةفص باتك ‹يذمرتلا هجرخأ )1(

 )٤۲٦١(. هل دادعتسالاو توملا ركذ باب



 ةديقعلا ىواتف

 رب خلد
 ءاوس همدعو هعوقو سيلف « ءطخسلا نم هناميإ هيمي نكلو هعوقو

 3 5 لاقف ريصلاب رمأ ىلاعت هللا نأل ؛بجاو اذهو هدنع

 يالا O ةروسن) 4 تربص َعَمَهَّلل 1

 ثيحب ةبيصملاب ناسنإلا ىضري نأب اضرلا :ةثلاثلا ةبترملا

 لمحتي الو ءاهدوجو هيلع قشي الف ءاوس اهمدعو اهدوجو نوكي

 ‹ حجارلا لوقلا ىلع ةبجاوب تسيلو «ةبحتسم هذهو «اليقث المح اهل
 اهمدعو ةبيصملا نأل ؛رهاظ اهلبق يتلا ةبترملا نيبو اهنيب قرفلاو

 نكل هيلع ةبعص ةبيصملاف اهلبق يتلا امأ ءاذه دنع اضرلا يف ءاوس

 ركشي نأب كلذو «بتارملا ىلعأ وهو ركشلا :ةعبارلا ةبترملا
 ريفكتل ببس ةبيصملا هذه نأ فرع ثيح ةبيصم نم هباصأ ام ىلع هللا

 ملسملا بيصت ةبيصم نم ام» : ي لاق هتانسح ةدايزل امبرو هتائيس
 © . «اهكاشي ةكوشلا ىتح هنع اه هللا رفك الإ

 يبنلا لوق حيضوت مكتليضف نم لمأن : خيشلا ةليضف : ٠٠ س

 قفتم 2"”رفص الو «ةماه الو «ةربط الو «ىودع ال» : هي

 نيبو هنيب عمجن فيكو ؟ثيدحلا يف يفنلا عون امو .هيلع
 ؟ 9(دسألا نم كرارف موذجملا نم رف» : ثيدح

 )١( ضرملا ةرافك يف ءاج ام باب «بطلاو ضرملا باتك «يراخبلا هجرخأ )٥٦٤١(«
 ضرم نم هبصي اميف نمؤملا باوث باب «ةلصلاو ربلا باتك «ملسمو . . . )۲٥۷۲(.

 ال باب «مالسلا باتك ءملسمو . )0٥۷٠۷( ماذجلا باب «بطلا باتك ‹يراخبلا هجرخأ )۲(

 .(۲۲۲۰) ...ةماه الو ةريط الو ىودع

 .(ةهالعا/) ماذجلا باب «بطلا باتك ‹يراخبلا هجرخأ )۳(
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 ‹ حيحصلا ىلإ ضيرملا نم ضرملا لاقتنا «ىودعلا» : باوجلا

 «ةيقلخلا ةيونعملا ضارمألا يف نوكي ةيسحلا ضارمألا يف نوكي امكو

 خفانك ءوسلا سيلج نأ  مالسلاو ةالصلا هيلع  يبنلا ربخأ اذهلو

 هلوقف ةهيرك ةحئار هنم دجت نأ امإو «كبايث قرحي نأ امإ ؛ريكلا

 .ةيونعملاو ةيسحلا ىودعلا لمشي «ىودع) : ةي
 . مولعم وأ «عومسم وأ «يئرمب مؤاشتلا يه «ةريطلا»و

 : نيريسفتب ترسف («ةماهلا»و

 اذه ىلعو «هريغ ىلإ لقتنيو ضيرملا بيصي ءاد :لوألا

 ىلع صاخلا فطع باب نم ىودعلا ىلع اهفطع نوكي ريسفتلا
 . ماعلا

 نإف «ليتقلا لتق اذإ هنأ برعلا معزت فورعم ريط :يناثلا

 «هرأثب اوذخأي ىتح مهسوؤر ىلع قعنتو هلهأ ىلإ يتأت ةماهلا هذه

 نم عون يهو «ةماهلا ةروصب نوكت هحور اهنأ مهضعب دقتعا امبرو

 ىتح خارصلاب ليتقلا لهأ يذؤت «ةموبلا يه وأ ةموبلا هبشت رويطلا
 مهدحأ تيب ىلع تعقو اذإف اهب نومءاشتي مهو راغب اودعأب

 اذهو هلجأ برق نودقتعيو «توميل هب قعنت اهنإ اولاق تقعنو

 . لطاب
 :ريسافتب رسف ارفص)و

 .هب نومءاشتي برعلاو «فورعملا رفص رهش هنأ :لوألا
 ىلإ ريعب نم لقتنيو ءريعبلا بيصي نطبلا يف ءاد هنأ : يناثلا

 اعلا لع صاح تلكه جاب عي يلا لع فظل و ءرخآ

 هب لضي يذلا ءىبنلا هب دارملاو ءرفص رهش رفص :ثلاثلا



 0 ةديقعلا ىواتف .

 ءًاماع هنولحي رفص ىلإ مرحملا رهش ميرحت نورخؤيف ءاورفك نيذلا
 .ًاماع هنومرحيو

 يف هب نومءاشتي اوناك ثيح رفص رهش دارملا نأ اهحجرأو
 زع - هللا ريدقت يفو ءريثأتلا يف اهل لخد ال ةنمزألاو «ةيلهاجلا

 .رشلاو ريخلا هيف ردقي ةنمزألا نم هريغك وهف - لجو '
 سماخلا مويلا يف نيعم لمع نم ىهتنا اذإ سانلا ضعبو

 سماخلا يف ىهتنا :لاقو كلذ خرأ رفص رهش يف الثم نيرشعلاو

 ةعدبلا ةاوادم باب نم اذهف .ريخلا رفص رهش نم نيرشعلاو
 اذهلو .رش الو «ريخ رهش سيل وهف .لهجلاب لهجلاو «ةعدبلاب
 نإ ًاريخ» :لاق قعنت ةموبلا عمس اذإ نم ىلع فلسلا ضعب ركنأ
 .رويطلا ةيقبك قعنت ىه لب رش الو ريخ لاقي الف «هللاءاش

 بوجو ىلع لدت كي لوسرلا اهافن يتلا ةعبرألا هذهف
 هذه مامأ ملسملا فعضي الأو ءةميزعلا قدصو «هللا ىلع لكوتلا
 .رومألا

 : نيلاح نم ولخي الف رومألا هذهل هلاب ملسملا ىقلأ اذإو

 نوكيف «مجحي وأ مدقي نأب اهل بيجتسي نأ امإ :ىلوألا
 . هل ةقيقح ال امب هلاعفأ قلع دق ذئنيح

 يف ىقبي نكل «يلابي الو مدقي نأب بيجتسي ال نأ : ةيناثلا
 نكل لوألا نم نوهأ ناك نإو اذهو «مغلا وأ مهلا نم عون هسفن
 ًادمتعم نوكي نأو «ًاقلطم رومألا هذه يعادل بيجتسي ال نأ بجي

 .- لجو زع هللا ىلع
 ركذ رظن اذإف لؤافتلا بلطل فحصملا حتفي دق سانلا ضعبو
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 «بيط لأف اذه لاق ةنجلا ركذ رظن اذإو «ليمح ريغ لأف اذه لاق رانلا

 . .مالزألاب نومسقتسي نيذلا ةيلهاجلا لمع لثم ةقيقحلا يف اذهو

 ةدوجوم اهنأل .دوجولل ًايفن سيل ةعبرألا رومألا هذه يف يفنلاو

 ببس وهف ًامولعمًاببس اهنم ناك امف «هللا وه رثؤملاف «ريثأتلل يفن هنكلو

 يف نوكيو «لطاب ببس وهف ًاموهوم ًاببس اهنم ناك امو جيم

 هلوق اهدوجول لديو «ةدوجوم ىودعلاف «هتيببسلو هسفنب هريثأتل
 لبإلا بحاص دروي ال يأ . '"”"(حصم ىلع ضرمن دروي ال» : ی

 . ىودعلا لقتنت الثل «ةحيحصلا لبإلا بحاص ىلع ةضيرملا
 . ”ادسألا نم كرارف موذجملا نم رف» :ِةِلكيت هلوقو

 هنإ ليق ىتح «هبحاص فلتيو ةعرسب دعم ثيبخ ضرم :«ماذجلا»

 ىودعلا تابثإ هيفو «ىودعلا عقت ال يكل رارفلاب رمألاف ءنوعاطلا
 «ةلعاف ةلع نوكت ثيحب يمتح رمأ سيل اهريثأت نكل ءاهريثأتل

 ىلع ضرمب دروي ال نأو «موذجملا نم رارفلاب لَك يبنلا رمأ نكلو

 اهسفنب بابسألا ريثأت باب نم ال «بابسألا بنبت باب نم ٠ «حصم

 «ةرقبلا ةروس) € E لل یری أوقلت ال الو # :- ىلاعت هللا لاق

 اذه نآل ؛ ىودعلا ريثأت ركني ايب لوسرلا نإ لاقي الو ٠۹١(. :ةيآلا

 . ىرخألا ثيداحألاو عقاولا هلطبي رمأ

 اي :لجر لاق «ىودع ال» : لاق ال ةي لوسرلا نإ ليق نإف
 لمجلا اهلخديف ابضلا لثم لامرلا يف نوكت لبإلا تيأرأ هللا لوسر

 باب «مالسلا باتك «ملسمو )٥۷۷١(. ةماه ال باب «بطلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 .(۲۲۲۱) .. .ةريطالو ىودعال

 .۱۲۷ ص هجيرخت مدقت (۲)



 ةديقعلا ىواتف

 س اا ل
 ! ؟ ”(لوألا ىدعأ نمف» : يب ىبنلا لاقف ! ؟برجتتف برجألا

 ىلإ «لوألا ىدعأ نمف» :هلوقب راشأ هيب ىبنلا نأ : باوجلاف
 رعايا ن تافل هده لإ ةضيرلا قم لا ا ذأ
 - هللا دنع نم لزن لب ىودع نودب لوألا ىلع لزن ضرملاف - لجو

 ببس هل نوكي ال دقو «مولعم ببس هل نوكي دق ءيشلاو - لجو زع

 - ىلاعت هللا ريدقتب هنأ الإ ًامولعم سيل لوألا برجو «مولعم
 «برج ام  ىلاعت هللا ءاش ولو مولعم ببس هل هدعب يذلا برجو
 كلذكو «تومت الو عفتري مث برجلاب لبإلا باصت ًانايحأ اذهلو
 ضعبلا بيصتف تيبلا لخدت دق ةيدعم ضارمأ اريلوكلاو نوعاطلا

 هللا ىلع دمتعي ناسنإلاف «نوباصي الو نورخآ ملسيو «نوتوميف
 ذخأف موذجم لجر هيلع مدق ءو يبنلا نأ ءاج دقو هيلع لكوتيو
 لوسرلا هنم لكأي ناك يذلا ماعطلا نم يأ “«لك» :هل لاقو هديب

 . يدعملا ببسلا اذهل مواقم لكوتلا اذهف ايب هلكوت ةوقل كي
 نيب عمجلا يف ليق ام نسحأ انركذ يذلا عمجلا اذهو

 ؛ ةحيحص ريغ ىوعدلا هذهو «خسنلا مهضعب ىعداو «ثيداحألا

 هيف نأل بجو عمجلا نكمأ اذإو «عمجلا رذعت خسنلا طرش نم نأل
 نم ىلوأ امهلامعإو ؛امهدحأ لاطبإ خسنلا يفو «نيليلدلا لامعإ

 . قفوملا هللاو . ةجح امهانلعجو امهانربتعا اننأل امهدحأ لاطبإ
 تي دي نك 2 2 د

 «ةمعطألا باتك «يذمرتلاو »)°4۲( ةريطلا يف باب «بطلا باتك «دواد وبأ هجرخأ )۳(

 )۱۸١۷(. موذجملا عم لكألا يف ءاج ام باب
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 لهو ؟جلاعت فيكو ؟ناسنإلا بيصت نيعلا له : ٦٦ سن

 ؟لكوتلا ياني اهنم زرحتلا

 ١آل بلقلا ةروس) ا ن لا

 لوقيو «مهراصبأب كونيعي يأ اهريسفت يف هريغو سابع نبا لاق
 اذإو نيعلا تقبس ردقلا قباس ءيش ناك ولو قح نيعلا» : يب يبنلا
 يئاسنلا هاورام كلذ نمو . ملسم هاور . “(اولسغاف متلسغتسا

 لستغي وهور فينح نب لهسب رم ةعيبر نب رماع نأ ةجام نباو

 هب ياف هب طبل نأ ثبل امف «ةأبخم دلج الو مويلاك رأ ملا :لاقف

 (؟نومهتت نم» : لاقف ًاعيرص الهس كردأ : هل ليقف ءاي هللا لوسر

 ىاخأ مكدحأ لتقي مالع» : دائم تلا لاقف .ةعيبر نب رماع اولاق

 اعد مث :٠ "”"ةكربلاب هل عديلف هبجعي ام هيخأ نم مكدحأ ىأر اذإ

 ا لعق [ فرك نا ماع ساق ءاكن
 نم ءانإلا أفكي : ظفل يفو هيلع بصي نأ هرمأو هرازإ ةلخادو

 .هراكنإ نكمي الو كلذب دهاش عقاولاو .هفلخ

 وأ نيع نم الإ ةيقر ال» :ِةلكَك ىبنلا لاق دقف :ةءارقلا ١

 هللا مساب» :لوقيف ةي يبنلا يقري ليربج ناك دقو . "”(ةمح

 )١( ىقرلاو ضرملاو بطلا باب «مالسلا باتك «ملسم هجرخأ )۲۱۸۸(.

 )70٠09(. نيعلا باب «بطلا باتك «هجام نبا هجرخأ (۲)

 ءملسمو )٥۷۰٤(. هريغ ىوك وأ ىوتكا نم باب «بطلا باتك «يراخبلا هجرخأ (۳)

 .(؟5١) ةنجلا نيملسملا نم فئاوط لوخد ىلع ليلدلا باب «ناميإلا باتك
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 «دساح نيع وأ «سفن لك رش نم «كيذؤي ءيش لك نم «كيقرأ

 . 2(كيقرأ هللا مساب «كيفشي هللا

 يف ةعيبر نب رماع ليي ىبنلا هب رمأ امك :لاسغتسالا - ۲

 ` بالا لع ينعي ت قباشلا فبدلا
 هل سيلف هطئاغ وأ هلوب نم ةدئاعلا هتالضف نم ذخألا امأ

 لسغ نم قبس ام دراولا امنإو ءهرثأ نم ذخألا كلذكو «لصأ
 هللاو «هبوثو هتيقاطو هترتغ ةلخاد اهلثم لعلو هرازإ ةلخادو هئاضعأ

 . ملعأ

 وه لب لكوتلا يناني الو هب سأب ال ًامدقم نيعلا نم زرحتلاو
 بابسألا لعف عم هناحبس هللا ىلع دامتعالا لكوتلا نأل ؛لكوتلا

 نيسحلاو نسحلا ذوعي هيب يبنلا ناك دقو اهب رمأ وأ اهحابأ يتلا
 نمو ةفاهو ناطيش لك نم ةا هللا تاملكي طك ذأ5 لوقو
 قاحسإ ذوعي ميهاربإ ناك اذكه لوقيو . '"”(ةمال نيع لك

 0 0 .مالسلا امهيلع ليعامسإو

 ؟ةديقعلاب قلعتي اميف ل ناسنإلا رذعي له :
Eh 

 يف ًاّيظفل ًافالتخا نوكي امبرو «ةيداهتجالا ةيهقفلا تافالتخالا
 نأ يأ نيعم لا صخشلا ىلع مكحلا قيبطت لجأ نم نايحألا ضعب
 اذه وأ ءرفك لعفلا اذه وأ ءرفك لوقلا اذه نأ ىلع نوقفتي عيمجلا

 مايقل نيعملا صخشلا اذه ىلع مكحلا قدصي له نكلو ءرفك كرتلا

 )١( .77ص هجيرخت مدقت

 ىمحلا نم هب ذوعي ام باب «بطلا باتك «هجام نبا هجرخأ (؟) )/98571(.
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 تي ب و
 ضعب تاوفل قبطني ال وأ ‹«عناملا ءافتناو هقح يف ىضتقملا

 ىلع رفكملاب لهجلا نأ كلذو . عناوملا ضعب دوجو وأ «تايضتتقملا

 : نيعون
 نيدي ال وأ مالسإلا ريغب نيدي صخش نم نوكي نأ :لوألا

 هيلع يرجت اذهف هيلع وه ام فلاخي نيد نأ هلابب رطخي نكي ملو ءيشب

 - ىلاعت - هللا ىلإ هرمأف ةرخآلا يف امأو ءايندلا يف رهاظلا ماكحأ
 هللاو - لجو زع هللا ءاشي امب ةرخآلا يف نحتمي هنأ حجارلا لوقلاو

 بنذب الإ رانلا لخدي نل هنأ ملعن اننکل اننكل «نيلماع اوناك امب ملعأ

 EEN هك ازعل كتر ناظر ê لوقت

 ماكحأ يهو ايندلا يف رهاظلا ماكحأ هيلع ىرجت انلق امنإو

 امنإو ءهمكح ىطعي نأ نكمي الف مالسإلاب نيدي ال هنأل ؛رفكلا

 ةريثك راثآ كلذ يف ءاج هنأل ةرخآلا يف نحتمي هنأ حجارلا نأب انلق
 دنع («نيترجهلا قيرط» : هباتك يف ىلاعت هللا همحر  ميقلا نبا اهركذ

 ةقبطلا ىلع مالكلا تحت نيكرشملا لافطأ يف نماثلا بهذملا ىلع همالك

 . ةرشع ةعبارلا

 هنكلو مالسإلاب نيدي صخش نم نوكي نأ :يناثلا عونلا
 الو «مالسإلل فلاخت هنأ هلابب رطخي نكي ملو رفكملا اذه ىلع شاع
 يف امأ ءًارهاظ مالسإلا ماكحأ هيلع ىرجت اذهف كلذ ىلع دحأ ههبن

 «باتكلا كلذ ىلع لد دقو .- لجو زع هللا ىلإ هرمأف ةرخآلا
 . ملعلا لهأ لاوقأو «ةنسلاو

 فح دسم اك امو 8 :- اعتاد ةلوق : باتكلا" ةلدآ نمف
 كهم كر نك امو :  هلوقو ٠١(. :ةيآلا ءءارسإلا ةروس) هالوسر كع ص و ور



 ١ ةديقعلا ىواتف

 کیم ا امو اا“ هيلع اوات الوسم اهب ن كمي ع نرش
 :هلوقو .(059 :ةيآلا ملا ل

 « أدب هج هلل لع نيل القل يرزق يريم الش )
 0 انْلَسرَأ امو 9 :هلوقو .(150 :ةيآلا ءءاسنلا ةروس)
 رس اک ن : كدي 8 ل تیب برق
 1 د ل هلا تاك امو # :هلوقو ٤(. :ةيآلا «ميهاربإ

 :هلوقو .6 :ةيآلا ,ةيوتلا ةروس) € وقس ام ات رھ يبي ١ ق مده
 اولو نأ (() نوح م کل اوفا مَا كرف هتلر تک ادعو »
 تاو نع اک إو ج ند تت لع ثتكلا ر اک
 دم منم ىدهآ اکل بتكلا اع َلِنَأ اتا ول أولومت وأ () تیغ

e 1ا ةروس) # ةو یّدهو مک دَر نم  

 ال ةجحلا نأ ىلع ةلادلا تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ .(1907- ١55 :تايآلا
 .نايبلاو ملعلا دعب الإ موقت

 ةريره يبأ نع ١74/١ ملسم حيحص يفف :ةنسلا امأو

 ال هديب دمحم سفن يذلاو» :لاق اي يبنلا نأ  هنع هللا يضر -

 ينارصن الو يدوهب  ةوعدلا ةمأ ينعي ةمألا هذه نم دحأ يب عمسي

 . «رانلا باحصأ نم ناك الإ هب تلسرأ يذلاب نمؤي ملو تومي مث

 ناك نإف» : 17١/8 ينغملا يف لاقف :ملعلا لهأ مالك امأو

 راد ريغب ءىشانلاو «مالسإلا ثيدحك بوجولا فرعي ال نمم
 .«هرفكب مكحي مل ملعلا لهأو راصمألا نع ةديعب ةيداب وأ ءمالسإلا

 نبا عومجم ۲۲۹/۳ ىواتفلا يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو
 سانلا مظعأ نم ينم كلذ ملعي ينسلاج نمو -ًامئاد ينإ» : مساق
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 ےک چ)
 ملع اذإ الإ ةيصعمو «قيسفتو «ريفكت ىلإ نيعم بسني نأ نع ًايبن
 . «ةرات ًارفاك ناك اهفلاخ نم ىتلا ةيلاسرلا ةجحلا هيلع تماق دق هنأ
 راغ لات هاذ زرت نار فرحا اغ و ىرخأ اار
 «ةيلوقلا ةيربخلا لئاسملا يف أطخلا معي كلذو ءاهأطخ ةمألا هذهل

 هذه نم ريثك يف نوعزانتي فلسلا لازامو «ةيلمعلا لئاسملاو
 الو «قسفب الو ءرفكب ال دحأ ىلع مهنم دحأ دهشي ملو ‹لئاسملا

 نم ةمئألاو فلسلا نع لقن ام نأ نيبأ تنكو لاق نأ ىلإ  ةيصعمب

 بجي نكل قح ًاضيأ وهف اذكواذك لوقي نم ريفكتب لوقلا قالطإ
 ديعولا نم وه ريفكتلاو لاق نأ ىلإ  نييعتلاو قالطإلا نيب قيرفتلا
 دق لجرلا نكل ءاي لوسرلا هلاق امل ًابيذكت لوقلا ناك نإو هنإف

 رفكي ال اذه لثمو «ةديعب ةيدابب أشن وأ «مالسإب دهع ثيدح نوكي

 عمسي مل لجرلا نوكي دقو «ةجحلا هيلع موقت ىتح هدحجي ام دحجب
 ضراعم هدنع اهضراع وأ «هدنع تبثت ملو اهعمس وأ صوصنلا كلت
 مالسإلا خيش لاقو .ه ١. «ًاتطخم ناك نإو اهليوأت بجوأ رخآ
 انأف ريفكتلا امأو» : ةينسلا رردلا نم 05/١ باهولادبع نب دمحم

 سانلا ىهنو «هبس هفرع امدعب مث «لوسرلا نيد فرع نم رفكأ
 امأو» 55 ص ينو .«هرفكأ يذلا ره اذهف هلعف نم ىداعو «هنع

 ىلع انيلإ ةرجهلا بجونو مومعلاب رفكن انإ مهلوقف ناتهبلاو بذكلا
 يذلا ناتهبلاو بذكلا نم اذه لكف «هنيد راهظإ ىلع ردق نم
 دبع نم رفكن ال انك اذإو «هلوسرو هللا نيد نع سانلا هب نودصي
 يودبلا دمحأ ىلع يذلا منصلاو «رداقلادبع ىلع يذلا منصلا

 مل نم رفكن فيكف «مههبني نم مدعو «مهلهج لجأل امهلاثمأو
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 mm -للللليتتلللل
 .ه .| «لتاقيو رفكي ملو انيلإ رجاهي مل اذإ هللاب كرشي

 لهأ مالكو «ةنسلاو «باتكلا صوصن ىضتقم اذه ناك اذإو

 بذعي نلف «هتفأرو «هفطلو - ىلاعت هللا ةمكح ىضتقم وهف ملعلا
 هلل بجي ام ةفرعمب لقتست ال لوقعلاو «هيلإ رذعي ىتح ًادحأ
 ىلع ةجحلا فقوتت مل كلذب لقتست تناك ولو «قوقحلا نم - ىلاعت -
 . لسرلا لاسرإ

 لاوز ققحتي ىتح همسإ ءاقب مالسإلل بستني نميف لصألاف
 هريفكت يف لهاستلا زوجي الو «يعرشلا ليلدلا ىضتقمب هنع كلذ

 : نيميظع نيروذحم كلذ يف نآل

 ىلعو «مكحلا يف  ىلاعت هللا ىلع بذكلا ءارتفا :امهدحأ

 . هب هزبن يذلا فصولا يف هيلع موكحملا

 هللا هرفكي مل نم ىلع رفكلاب مكح ثيح حضاوف لوألا امأ
 همدع وأ ريفكتلاب مكحلا نأل ؛هللا لحأ ام مرح نمك وهف - ىلاعت -

 .همدع وأ ميرحتلاب مكحلاك هدحو هللا ىلإ

 هنإ :لاقف ءداضم فصوب ملسملا فصو هنألف يناثلا امأو

 هيلع رفكلا فصو دوعي نأ هب يرحو «كلذ نم ءىرب هنأ عم «رفاك

 نأ  امهنع هللا يضر  رمع نب هللادبع نع ملسم حيحص يف تبث ال

 ينو . “”(اهدحأ اهب ءاب دقف هاخأ لجرلا رفك اذإ» : لاق يئ يبنلا
6 

 يبأ ثيدح نم هلو . '”(هيلع تعجر الإو لاق امك ناك نإ” : ةياور

 هجرخأو 51١(2 5) ليوأت ريغ نم هاخأ رفك نم باب «بدألا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 . (50) رفاك اي ملسملا هيخأل لاق نم لاح نايب باب «ناميإلا باتك « ملسم

 .(55) رفاك اي هيخأل لاق نم لاح نايب باب «ناميإلا باتك «ملسم هجرخأ (۲)
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 ‹رفكلاب الجر اعد نمو» :لاق كي ىبنلا نأ  هنع هللا ىضر  رذ

 .هيلع عجر ينعي . “هيلع راح الإ كلذك سيلو هللا ودع لاق وأ
 هللا مكح يف ينعي «لاق امك ناك نإ» :رمع نبا ثيدح يف هلوقو

 يف ينعي «كلذك سيلو» :رذ يبأ ثيدح يف هلوق كلذكو - ىلاعت -

 ْ .- ىلاعت هللا مكح
 ناك نإ هيلع رفكلا فصو دوع ينعأ يناثلا روذحملا وه اذهو

 بلاغلا نأل ؛هب عقي نأ كشوي ميظع روذحم وهو «هنم ًائيرب هوخأ

 هريغل ًارقتحم هلمعب ًابجعم ناك رفكلاب ملسملا فصوب عرست نم نأ
 نيبو «هطوبح ىلإ يدؤي دق يذلا هلمعب باجعإلا نيب ًاعماج نوكيف
 يذلا ثيدحلا يف ءاج امك رانلا يف ىلاعت هللا باذعل بجوملا ربكلا
 ىبنلا نأ  هنع هللا ىضر - ةريره يبأ نع دواد وبأو دمحأ هجرخأ

 «يرازإ ةمظعلاو «يئادر ءايربكلا لجو زع هللا لاق» :لاق لك
 . "”«رانلا يف هتفذق امهنم ًادحاو ينعزان نمف

 : نيرمأ يف رظني نأ ريفكتلاب مكحلا لبق بجاولاف

 الثل رفكم اذه نأ ىلع ةنسلاو «باتكلا ةلالد :لوألا رمألا
 . بذكلا هللا ىلع يرتفي

 طور متت ثيحب نيعم لا صخشلا ىلع مكحلا قابطنا : يناثلا

 عناوملا يفتنتو «هقح يف ريفكتلا

 رقع ترا یتا تقلا قم فاض وك نأ زرا تارو

 )٦۱(. هيبأ نع بغر نم ناميإ لاح نایب باب «ناميإلا باتك «ملسم هجرخأ (۱)

 باتك ءهجام نباو )5٠4٠0(« ربكلا يف ءاج ام باب «سابللا باتك «دواد وبأ هجرخأ (۲)

 .(١5ا/5) عضاوتلاو ربكلا نم ةءاربلا باب «دهزلا
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 ميسو یدل ا هل نیب ام دعب ْنِم لوسرلآ قان نمو :  - ىلاعت  هلوقل

 ةروس) # اًريِصَم ت 2 لسو لو ام ولو مولا ليس ري

 لوسرلل ةقاشملا نوكت نأ رانلاب ةبوقعلل طرتشاف ٠٠١(. :ةيآلا ءءاسنلا

 . هل ىدهلا نيبتي نأ دعب نم

 نم هتفلاخم ىلع بترتي امب ًاملاع نوكي نأ طرتشي له نكلو
 امب الهاج ناك نإو ةفلاخملاب ًاملاع نوكي نأ ىفكي وأ «هريغ وأ رفك

 0 ؟اهيلع بترتي
 يف فاك ةفلاخملاب هملع درج نأ يأ ؛ يناثلا رهاظلا : باوجلا

 ل اجلا a بجوأ يئ يبنلا نأل هيضتقت هيضتقت امب مكحلا

 ينازلا نألو ؛ةرافكلاب هلهج عم ةفلاخملاب هناا ناعم ا
 ىلع بترتي امب الهاج ناك نإو مجري ىنزلا ميرحتب ملاعلا نصحملا
 .ىنز ام ًاملاع ناك ول امبرو «هانز

 نَم 8 :- ىلاعت  هلوقل رّفكملا ىلع هركي نأ عناوملا نمو
 نميإلاب ٌنيَمظُم بلو هر ْنَماَّلِ کرک ارقا كس

 اع لو فا كيرف ن وس اندم رتکلاب س نب کلو
0 ۰ 

 ام يردي ال ثيحب هدصقو ه هركف هيلع قلغي نأ عناوملا نمو

 . كلذ و فوخ وأ « بضغ وأ «نزح وأ ‹ حرف ةدشل لوقي

 م کو دي رثأطخأ اف مات مکی و9: لات ةلوقل
 .(0 :ةيآلا «بازحألا ةروس) 4 اًميِحَّت اروُفَع هللا ناك اكسو كفو تدع دمعت
 نأ هنع هللا يضر - كلام نب نبنأ نع 1131 ماا حض قو

 نم هيلإ بوتي نيح هدبع ةبوتب ًاحرف دشأ هّلل) : لاق دلع يبنلا
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(CD 

 هماعط اهيلعو هنم تتلفناف «ةالف ضرأب دتلحار ىلع ناك مكدحأ

 نم سيأ دق اهلظ يف عجطضاف ةرجش ىتأف ءاهنم سیاف ءهبارشو

 مث .اهماطخب ذخأف «هدنع ةمئاق اہ اذإ كلذك وه امنيبف «هتلحار

 د «كبر انأو «يدبع تنأ مهللا حرفلا ةدش نم لاق

 . "«حرفلا

 ثيحب رفكملا يف ليوأت ةهبش هل نوكي نأ ًاضيأ عناوملا نمو

 يف الخاد نوكيف ةفلاخملاو مثإلا دمعتي مل اذه نأل ؛قح ىلع هنأ نظي

 ام نکو دي ہتاطخآ ایف انج مکی بلو » : - للاعت  هلوق

 هدهج ةياغ اذه نآلو .(ه :ةيآلا «بازحألا ةروس) € ممول ت دمعت

Ne8 انت هلآ كلكم ال # 2 لاغتب  a:4 يو  

AT)لتق لحتسا نإو» : ٠١١ /۸ ىنغملا يف لاق  

 ينعي - كلذكف ليوأت الو ةهبش ريغب مهلاومأ ذخأو نيموصعملا

 ءاهقفلا رثكأ نأ انركذ دقف جراوخلاك ليوأتب ناك نإو ًارفاك نوكي

 «مهلاومأو نيملسملا ءامد مهلالحتسا عم مهرفكب اومكحي ل

 نم فرع دقو :لاق نأ ىلإ - ىلاعت هللا ىلإ هب نيبرقتم كلذ مهلعفو

 لالحتساو مهدعب نم نمو ةباحصلا نم ريثك ريفكت جراوخلا بهذم

 اذه عمو ؛ مر ىلإ مهلتقب برقتلا مهداقتعاو «مهلاومأو «مهئامد

 مدع لك يف جر كلذكو «مهليوأتل مهرفكب ءاهقفلا مكمل
 ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف يفو .«اذه لثم ليوأتب لحتسا

 نب م اس جراوخلا ةعدبو» :مساقلا نبا عومجم 1/١"

 لدي مل ام هنم اومهف نكل ‹هتضراعم اودصقي مل «نآرقلل مهمهف

 )١( اهب حرفلاو ةبوتلا ىلع ضحلا يف باب «ةبوتلا باتك ءملسم هجرخأ )77/41( .
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mm 
 ص يفو «بونذلا بابرأ ريفكت بجوي هنأ اونظف «هيلع  7١١هنم

 اورفكو ءاهعابتاب نآرقلا رمأ يتلا ةنسلا اوفلاخ جراوخلا نإف»
 نم هباشتملا نوعبتي اوراصو . .مهتالاومب نآرقلا رمأ نيذلا نينمؤملا

 الو هانعمب مهنم ةفرعم ريغ نم هليوأت ريغ ىلع هنولوأتيف نآرقلا
 نيملسملا ةعامجل ةعجارم الو «ةنسلل عابتا الو «ملعلا يف خوسر
 عومجملا نم 518/78 ًاضيأ لاقو .«نآرقلا نومهفي نيذلا

 امنإو «مهليلضتو جراوخلا مذ ىلع نوقفتم ةمئألا نإف» :روكذملا

 يف ركذ هنكل .«نيروهشم نيلوق ىلع مهريفكت يف اوعزانت /1/ 711
 ؛هريغ الو بلاط يبأ نب يلع ال مهرفكي نم ةباحصلا يف نكي مل هنأ»
 تركذ امك نيدتعملا نيملاظلا نيملسملا يف مهمكحب مهيف اومكح لب

 يفو .«عضوملا اذه ريغ يف كلذب مهنع راثآلا ٥۱۸/۲۸ وه اذه نأ»
 جراوخلاو» :لاق ۲۸۲ /۳ يفو .«هريغو دمحأك ةمئألا نع صوصنملا

 نب يلع نينمؤملا ريمأ مهلتاق مهلاتقب لَك يبنلا رمأ نيذلا نوقراملا
 نم نيدلا ةمئأ مهلاتق ىلع قفتاو «نيدشارلا ءافلخلا دحأ بلاط يبأ

 يبأ نب يلع مهرفكي يلو «مهدعب نمو «نيعباتلاو «ةباحصلا

 مهولعج لب «ةباحصلا نم امهريغو «صاقو يبأ نب دعسو «بلاط
 «مارحلا مدلا اوكفس ىتح يلع مهلتاقي ملو «مهلاتق عم نيملسم
 ال «مهيغبو مهملظ عفدل مهلتاقف نيملسملا لاومأ ىلع اوراغأو

 ناك اذإو .مهلاومأ منغي ملو ءمهميرح بسي مل اذهلو .رافك مهنأل

 هللا رمأ عم اورفكي مل «عامجإلاو «صنلاب مهلالض تبث نيذلا ءالؤه
 هبتشا نيذلا نيفلتخملا فئاوطلاب فيكف مهلاتقب ولك «هلوسرو
 دحأل لحي الف !؟مهنم ملعأ وه نم اهيف طلغ لئاسم يف قحلا مهيلع
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 نإو ءاهلامو اهمد لحتست الو «ىرخألا رفكي نأ فئاوطلا هذه نم

 ءًاضيأ ةعدتبم اهل ةرفكملا تناك اذإ فيكف «ةققحم ةعدب اهيف تناك

 ام قئاقحب لاهج ًاعيمج مهنأ بلاغلاو « ظلغأ ءالؤه ةعدب نوكت دقو

 وأ «لاتقلا يف ًالوأتم ملسملا ناك اذإو» :لاق نأ ىلإ .«هيف نوفلتخي

 فلتخا دقو» :۲۸۸ ص يف لاق نأ ىلإ .«كلذب رفكي مل ريفكتلا

 لبق ديبعلا قح يف همكح تبثي له هلوسرو هللا باطخ يف ءاملعلا

 .E .هريغو دمحأ بهذم يف لاوقأ ةثالث ىلع غالبلا

 ( اوس كدي ی َنييزَعُم اك امو ٭ :- ىلاعت  هلوق يف نآرقلا هيلع
 یال ردم يريم الشو » : هلوقو .(6 ؛ةيآلا «ءارسإلا ةروس)

 قز 06 هيلا تاسلا رس 4 لشرا دعب هج مت لع نال

Eنم «هللا نم رذعلا هيلإ بحأ دحأ ام» : هلي  

 . «نيرذنم نيرشبم لسرلا لسرأ كلذ لجأ
 نوكي امن هلعفي وأ هلوقي امب روذعم لهاجلا نأ لصاحلاو

 كلذو ءًاقسف نوكي امم هلعفي وأ هلوقي امب ًاروذعم نوكي امك ءًارفك

 . ملعلا لهأ لاوقأو نكد هيا باتكلا نم ةلدألاب

 ٦۸ : eat بن

 ةيادهلا هلأسأو لوقأ «قيفوتلا - ىلاعت  هللابو لوقأ :باوجلا

e؛ ةيبوبرلا ديحوت نم - ىلاعت هللا لزنأ امب مكحلا  

 هللا لزنأ ام ريغ يف نيعوبتملا - قاعت - 1001595 «هفرصتو

 مراسل اودا » :- هناحبس  لاقف مهيعبتمل ًابابرأ - ىلاعت -
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 Dixe) مسبب تلال

 اوم امو میرم لأ َحيِسَمْلاَو هَل و ا

 E ره هلإ 3 اديه املا ادت لإ
 - ىلاعت - هللا ىّمسف ۳١(. :ةيآلا «ةبونلا ةروس) € توُكرْتس

 ىمسو - ىلاعت - هللا عم نيعرشم 00 ثيح ج ًابابرأ دا

ET 

 مهودبعي مل مهنإ :45 هللا لوسرل متاح نب يدع لاق دقو
 مارحلا مهل اولحأو ءلالحلا مهيلع اومّرح مهنإ لب» : كي يبنلا لاقف

 .o د ر

 نأ دارأو «هللا لزنأ امب مكحي مل نم نأ ملعاف كلذ تمهف اذإ

 ناميإلا يفنب تايآ هيف تدرو هلوسرو هللا ريغ ىلإ مكاحتلا نوكي
 .هقسفو «هملظو هرفكب تايآو ( هنع

 : لوألا مسقلا امأف

 ام رخ أ أقرأ :- لاعت - هلوق لثمف
 دقو توعطلأ لإ ومكاتب نأ نوي رم كي نم لأ امو ك نأ آمي ص O A IE le G1 ر ر

 0 كيب یب الك میا أ حلبا ةيرثو ڈو ارگ أ اري

 م ےس ےس نوُدِصي َنيِقفكُمْلأ ت ار لوُسرلا یاو هلآ َلّرنَأ ام اول تک

 مهيأ ت مدام بي ةَسيمصُم مهتبلصأ اإ تك لاد ودص نع
 ص ھم

 1 روا

 كيرا 9 امير اسس | لإ اندر أ نإ هلأ شیک کو اج م
 تف هَل لو مهو مَنَ ضرع م هيوام نام ا مکعب ےرآآ 1

 هنسحو ٠١ )7١940(« باب «ةبوتلا ةروس نم نآرقلا ريسفت باتك «يذمرتلا هجرخأ )١(

 . ٦۷ ص ناميإلا باتك يف ةيميت نبا مالسإلا خيش
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 1 ا
 21000 ماو ها ور اف واک FA 8 ا و

A ESS e 2ت ص  
 وح تونم ال كب 3 او اجا ا وک ا خش

 اة < يفنأ ف أود دج ال مث هَ هدد ر a و كومكحي 54 ٤ اک د 5 0

 . )0 1 اا ءاسنلا ةروس) 2 الص اسو ت 3 ف

 نوقفانم مهو ناميإلل نيعدملا ءالؤه - ىلاعت - هللا فصوف
 : تافصب

 وهو «توغاطلا ىلإ مكاحتلا نوكي نأ نوديري مهنأ :ىلوألا

 مكح فلاخ ام نآل واب هلوسرو - ىلاعت هللا مكح فلاخ ام لك
 مجرب و یک ال نم مكس لع ءادتعاو :نايعط وهف ةلؤسرو هلل

 هلا كرا سکلاو قلبا هل الأ # :- ىلاعت هللا لاق هللا وهو هلك رمألا

 ٥٤(. :ةيآلا «فارعألا ةروس) 4 َنيِمَلتَْلا بر

 اوذص لوسرلا ىلإو هللا لزنأ ام ىلإ اوعد اذإ مهخأ : ةيناثلا

 .اوضرعأو
 نأ اهنمو < مهديأ تمدق امب ةبيصمب اوبيصأ اذإ مهن : ةثلاثلا

 ناسحإلا الإ اودارأ ام مهنأ نوفلحي اوءاج مهعينص ىلع رثعي

 نيناوقلاب مكحيو مالسإلا ماكحأ مويلا ضفري نم لاحك «قيفوتلاو
 . رصعلا ل حل اس تا اح

 كلتب نيفصتملا ناميإلل نيعدملا ءالؤه  هناحبس -

 رومأ نم هنونكي امو مهبولق يف ام ملعي هناحبس - < هنأ تافصلا

 ًالوق مهسفنأ يف مهل لوقيو مهظعي نأ هيبن رمأو «نولوقي ام فلاخت

 عاطملا وه نوكي نأ لوسرلا لاسرإ نم ةمكحلا نأ نيب مث ءاغيلب
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 ‹«مهكرادم تعستاو مهراكفأ تيوق امهم سانلا نم هريغ ال عوبتملا

 ةيبوبرلا عاونأ صخأ يه يتلا هلوسرل هتيبوبرب - ىلاعت - رم :
 ًامسق اهب مسقأ هناك 0 ةراشإلا نمضتت يتلاو

 ومأ ةثالثب الإ ناميإلا حلصي ال هنأ ًادكؤم

 . لب هللا لوسر ىلإ عازت لك يف مكاحتلا نوكي نأ :لوألا

 سوفنلا يف نوكي الو «همكحب رودصلا حرشنت نأ :يناثلا

 و قيصو رج
 هذيفنتو هب مكح ام لوبقب ماتلا ميلستلا لصحي نأ :ثلاثلا

 . فارحنا وأ ناوت نودب

 ہک مل نمو ا :- ىلاعت  هلوق لثمف : يناثلا مسقلا امأو
 :هلوقو ٤٤(. :ةيآلا ءةدئاملا ةروس) نوركا مه كيم هنآ لن آمي

 .ةدنلا ةروس) نوم مُه كتكوت A مب مُكحَحَي رل سو

 ْمُه کيلو هللا لنآ آمي مک رل نمو :  هلوقو .(:4 :ةيآلا

 ةثالثلا فاصوألا هذه لهو ٤١(. :ةيآلا «ةدئاملا ةروس) 4 توفسفْلا

 هللا لزنأ امب مكحي مل نم لك نأ ىنعمب ؟دحاو فوصوم ىلع لزنتت
 ملظلاب نيرفاكلا فصو - ىلاعت هللا نأل «قساف « ءملاظ «رفاک وهف

 «ةرقبلا ةروس) * مظل مه مه َنورْفكْلاَو# :- ىلاعت  لاقف قسفلاو

 مهو اوناَمَو ءولوسرَو هَ اگ َمجَِإ # :- ىلاعت  لاقو ٠٠٤(. :ةيآلا
 هذه وأ «قساف ملاَظ رفاك ۸٤(. a :ةيآلا ءةبوتلا ةروس) € وقسم

 . ملعأ هللاو يدنع برقألا وه اذه ؟هللا لزنأ امب

 ًاراقتحا وأ «هب ًافافختسا هللا لزنأ امب مكحي مل نم :لوقنف
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 'ًارفك رفاك وهف قلخلل عفنأو ءهنم حلصأ هريغ نأ ًاداقتعا وأ «هل
 فلاخت تاعيرشت سانلل نوعضي نم ءالؤه نمو «ةلملا نع ًاجرخم

 مل مهنإف اف «هيلع سانلا ريسي ًاجاهنم نوكتل ةيمالسإلا تاعيرشتلا

 مهو الإ ةيمالسإلا هعي 3 وعضي الإ ةيمالسإلا ةعي ةفلاخملا تاعيرشتلا كلت ا
 ةرورضلاب مولعملا نم ذإ «قلخلل عفنأو حلصأ اهنأ نودقتعي

 جاهنم ىلإ جاهنم نع لدعي ال ناسنإلا نأ ةيرطفلا ةلبجلاو «ةيلقعلا

 . هنع لدع ام صقنو هيلإ لدع ام لضف دقتعي وهو الإ هفلاخي

 ل .هرقتحي مو «هب فختسي مل وهو هللا لزنأ امب مكحي مل نمو

 أطلست هريغب مكح امنإو ؛قلخلل عفنأو ءهنم حلصأ هريغ نأ دقتعي

 ملاظ اذهف «كلذ وحن وأ هسفنل هنم ًاماقتنا وأ «هيلع موكحملا ىلع

 لئاسوو هب موكحملا بسحب هملظ بتارم فلتختو رفاکب سیلو

 . مكحلا

 الو هللا مكحب ًافافختسا ال هللا لزنأ امب مكحي مل نمو

 مكح امنإو «قلخلل عفنأو ‹حلصأ هريغ نأ ًاداقتعا الو ًاراقتحا

 ضرع نم اهريغ وأ ةوشرل ةاعارم وأ هل موكحملل ةاباحم هريغب

 اوذختا نميف هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 : نيهجو ىلع مهنأ هللا نود نم ًابابرأ مهنابهرو مهرابحأ
 ىلع مهنوعبتيف هللا نيد اولدب مهنأ اوملعي نأ :امهدحأ

 ًاعابتا هللا لحأ ام ميرحتو «مرح ام ليلحت نودقتعيو ليدبتلا

 دقو «رفك اذهف لسرلا نيد اوفلاخ مهنأ مهملع عم مهئاسؤرل
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 N) سبب ب تت

 .اكرش هلوسرو هللا هلعج

 ميرحتو «مارحلا ليلحتب مهناميإو مهداقتعا نوكي نأ : يناثلا

 ةيصعم يف مهوعاطأ مهنكل ًاتباث  هنع ةلوقنملا ةرابعلا اذك  لالحلا
 يصاعم اأ دقتعي يتلا يصاعملا نم هلعفي ام ملسملا لعفي امك هللا
 . بونذلا لهأ نم مهلاثمأ مكح مهل ءالؤهف

 نم لكألا زوجي لهو ؟هللا ريغل ًابرقت حبذلا مكح ام : 59 سل

 ؟ةحيبذلا كلت

 رمأ امك ةدابع حبذلا نأل ربكأ كرش هللا ريغل حبذلا :باوجلا
 هلوقو .(۲ :ةيآلا ءرثوكلا ةروس) € رحمنلاو كرل لصف # :هلوق يف هب

 ال ©3 َنيِكلَعْلا بر لل قاَمَصَو یایو ینو قلص نإ لف # : هناحبس
 0 ث هم ع4 هكر 4ر رر ر ے

 نيول لَو انو ثرمأ كليو مل كير
 - هللاب ذايعلاو - ةلملا نع ًاجرخم اكرش كرشم وهف هللا ريغل حبذ نمف

 ىبنل وأ «لسرلا نم لوسرل وأ «ةكتالملا نم كلل كلذ حبذ ءاوس

 ملاعل وأ ءءايلوألا نم يلول وأ «ءافلخلا نم ةفيلخل وأ ءءايبنألا نم

 كلذ يف هسفن عقوي ال نأو «هسفن يف هللا يقتي نأ ءرملا ىلع بجاولاو
SO r 

ْلأ هي هلأ مرح دقف هاب كرش نم مَنِ # : هيف هللا لاق يذلا كرشلا
 َةَنَج

r = 

 ٠١۳(. 2157 :ناتيآلا «ماعنألا ةروس) نييس

. 

 . 08/7 :ةيآلا «ةدئاملا ةروس) € راكصنأ نم تيما امو الأ هثوأمو
 هللا ريغل لهآ اهنأل مرح هنإف حئابذلا هذه موحل نم لكألا امأو

 امك مرح هنإف بصنلا ىلع حبذ وأ «هب هللا ريغل لهأ ءيش لكو اهب '

 هع تمرح # :- ىلاعت  هلوق يف ةدئاملا ةروس يف كلذ هللا ركذ



 مالسإلا ناكرأ ىواتف

 يو هر 0 سس ر و ملا ے2

 ةدوفوملاو ةقيَحنملاو وي وللا ريعل ّلِهَأ امو يزن 1آ ہو ْمَدلأَو ُهَنيِمْل
 4 بسلا َلَع حد امو نكد ام کل عَبَسلأ لكأ ام و سيلا ديول

 مسق نم هللا ريغل تحيذ تلا حت ايذلا هذهف RA EE :ةيآلا «ةدئالا ةروس)

 .اهلكأ لحي ال تامرحملا

 «لوسرلا وأ هللاب ءازهتسا هيف مالكب حزمي نم مكح ام :۷۰ نت

 ؟نيدلا وأ هك

 وأ الك هلوسر وأ هللاب ءازهتسالا وهو لمعلا اذه :باوجلا

 كاحضإ ليبس ىلع ناك ولو «حزملا ليبس ىلع ناك ولو هنيد وأ هباتك

 نالا يو ىبتلا داهع و عفو يذذلا نست وهو 4 قاقنو زيك مولا
 ءًانسلأ بذكأ الو ءانوطب بغرأ ءالؤه انئارق لثم انيأر ام» :اولاق

 ءارقلا 0 لَم هللا لوسر ينعي .«ءاقللا دنع نبجأ الو

 ملکو ضو نكح اَمكإ وقل لاس نوک و » : مهيف تلزنف
 E ا ءاي يبنلا ىلإ اوءاج مهن ل 506 لا: ةنوتلا روس

 اک لا لوسر ناكف «قيرطلا ءانع هب عطقن بكرلا ثيدح ثدحتن

E Ssرک ےل وسرو دنیاو ل  

 وا ووت € EE دَ مر 5 دم اورم ال € © ود
 نيدلاو ءيحولاو د «ةيبوبرلا بناجف .(55 ٠٠ :ناتيآلا

 ‹كاحضإب ءازهتساب ال هيف ثبعي نأ دحأل زوجي ال «مرتحم بناج

 زع - هللاب هتناهتسا ىلع لدي هنأل ؛رفاك هنإف لعف نإف ةيرخسب الو
 هللا ىلإ بوتي نأ اذه لعف نم ىلعو «هعرشو «هبتکو هلسرو - لجو
 هللا ىلإ بوتي نأ هيلعف قافنلا نم اذه نأل «عنص امن - لجو زع-



 ةديقعلا ىواتف

 - لجو زع - هللا ةيشخ هبلق يف لعجيو «هلمع حلصيو ءرفغتسيو

 قيفوتلا يلو هللاو . هتبحمو هفوخو هميظعتو

 ا : 7١ سل

 : نيمسق ىلإ مسقني ءاعدلا : باوجلا

 ريغو موصلاو «ةالصلا هلاثمو « ةدابع ءاعد : لوألا مسقلا

 ناسلب هبر اعد دقف ماص وأ «ناسنإلا ىلص اذإف «تادابعلا نم كلذ

 .هلإون نم هيطعي نأو «هباذع نم هريجي نأو ءهل رفغي نأ لاحلا

 E ترم در ُلاَقَو 6 : - ىلاعت هلوق اذهل لديو

 هم هسا مے روک سس ہم د عسر ءس ر
 O # نسم سرخی مج نولخ دیس قداس نع َنوركَتْسي تیا

 عاونا نم ائيش فرص نمف : رف أ نم ًائيش فرص نمف «ةدابع ءاعدلا لعجف ٠٠(. :ةيآلا ءرفاغ

TT SS 

TT TT؟هل ينحني  

 ًاطخ كل ىنحنا كيلع ملس اذإ لاهجلا ضعب هلعفي امو .«ال» :لاق

 . هنع هاهنتو كلذ هل نيبت نأ كيلع بجيو
 هيف لب ًاكرش هلك سيل اذهو «ةلأسملا ءاعد :يناثلا مسقلا

 : ليصفت

 ‹كرشب سيلف كلذ ىلع ًارداق اًيح وعدملا ناك نإ :ًالوأ
 مكاعد نم) : ا لاق «كلذ عيطتسي رمل ءام ىنقسا كلوقك



 ل ىو جم د ر سر حصص ررر ص ر 5 5 ٠^
 ئرملا أولْوَأ َةَمَسَِهْلا ٌَرّصَح ادو # :- ىلاعت هللا لاق . '"”(هوبيجاف

 دم نإف .(۸ :ةيآلا ءءاسلا ةروس) هني مهوفزراف نيكحتسَمْلاَو ىلا
 :_ ىلاعت لاق امك زئاج وهف ىنطعأ :ىأ ىنقزرا لاقو هدي ريقفلا

 7 0 1 وع د وده ےب

 . هن مهوفزراف »
 . ةلملا نع جرخم كرش هءاعد نإف ًاتيم وعدملا ناك نإ :ًايناث
 ًانالف نأ دقتعي نم ةيمالسإلا دالبلا ضعب يف نأ فسألا عمو

 لستلاب يتأي وأ ءرضي وأ عفني ضرألا هتلكأ وأ ةثج يقب يذلا روبقملا

 ءةلملا نع جرح ربكأ كرش - هللاب ذايعلاو  اذهو «هل دلوي ال نم
 هنأل ؛طاوللاو ءانزلاو ءرمخلا برش رارقإ نم دشأ اذه رارقإو

 حلصي نأ هللا لأسنف طقف قوسف ىلع ًارارقإ سيلو ءرفك ىلع رارقإ

 ..نيملسملالاوحأ
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 تامالع امف هللا يلو هنأ معزيو هللا ريغب ثيغتسي لجر : 777 سل

 ؟ةيال ولا

 :هلوق يف - لجو زع - هللا اهنّيب ةيالولا تامالع :باوجلا

 ترد © تور مه اک ھی فرح ال هَل كييف تإ آلآ
 0 ا اوهام

 ناك نمف» لجو زع هللا ىوقتو «هللاب ناميإلا : ةيالولا تامالع

 وه لب هلل يلوب سيلف هب كرشأ نم امأ .«اًيلو هلل ناك ءاّيقت ًانمؤم

 و شرو هيڪ هکَمو هاد ناک نم » :لاعت لاق امك هلل ودع
 ,(0107) ةوعدلاو ةميلولا ةباجإ باب «حاكنلا باتك ءهانعمب يراخبلا هجرخأ ٠ )١(
 )١579(. ةوعدلا ىلإ يعادلا ةباجإب رمألا باب «حاكنلا باتك «ملسمو



 دلع عر

 .(94 :ةيآلا «ةرقبلا ةروس) . 4َنِيِرْفنَكَلَل ودع برج

 الإ هيلع ردقي ال امب هللا ريغب ثيغتسي وأ هللا ريغ وعدي ناسنإ يأف

 ‹كلذ ىعدا ولو هلل لوب سيلو «رفاك كرشم هنإف - لجو زع - هللا
 يفانت ةبذاك ىوعد هاوقتو هناميإو هديحوت مدع عم يلو هنأ هاوعد لب
 .ةيالولا

 اورتغي ال نأ رومألا هذه يف نيملسملا يناوخإل ىتحيصنو

 نم حص ام ىلإو «هللا باتك ىلإ كلذ يف مهعجرم نوكي نأو «ءالؤبب
 لع و «مهلكوتو .معواجر نوكي ىتح وو يبنلا ةنس
 «ةنينأمطو ًارارقتسا مهسفنأل كلذب اونمؤي ىتحو «هدحو هللا

 يف نأ امك «نوفرخملا ءالؤه اهزتبي نأ مهلاومأ كلذب اوظفحي ىتحو

 داعبإ كلذ يف رومألا هذه لثم يف ةنسلاو باتكلا هيلع لد ام موزل

 ًانايحأ مهسفنأ نوعدي نيذلا ءالؤه «مهسفنأب رارتغالا نع ءالؤهل

 تدجول هيلع مه ام تلمأت وأ تركف ولو «ءايلوأ ًانايحأو «ًادايسأ

 دعبأ ةقيقح يلولا دجت كنكلو «ةدايسلاو ةيالولا نع ًادعب مهيف

 امو ليجبتلاو ميظعتلا نم ةلابب اهطيحي نأو هسفنل وعدي نأ سانلا

 بع الون هبت ل آل ا ا اقوم دق كلذ هلا
 وأ ًافوخ هب اوقلعتي نأ وأ «هيلإ سانلا هجتي نأ بحي الو «راهشإلا
 «هومظعي نأ سانلا نم ديري ناسنإلا نوك درجمف .ًءاجر

 يف اذه «مهل ًاقلعتمو «مهل ًاعجرم نوكيو «هولجبيو «هومرتحيو

 يبنلا نع ثيدحلا يف ءاج اذهلو «ةيالولا ينانيو ىوقتلا يفاني ةقيقحلا

 ءاملعلا هب يراجي وأ ءءاهفسلا هب يراميل ملعلا بلط نميف هك
 دهاشلاف «ديعولا نم اذكو اذك هيلعف هيلإ سانلا هوجو فرصيل وأ

 دع هلا كرف  لدكيمو لیربحَو



eمالسإلا ناكرأ ىواتف  

 نوعدي نيذلا ءالؤهف . “"«هيلإ سانلا هوجو فرصيل وأ» :هلوق يف
 نع سانلا دعبأ مه مهيلإ سانلا هوجو اوفرصي نأ نولواحيو ةيالولا
 ا

 مهلاثمأو ءالؤبم اورتغي ال نأ نيملسملا يناوخإل يتحيصنف

 مهلامآ اوقلعي نأو ءاي هلوسر ةنسو هللا باتك ىلإ اوعجري نأو

 .هدحو هللاب مهءاجرو
aد  
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 ؟هملعت مكح امو رحسلا وه ام : ۷۳ سل

 ام لك نع ةرابع» ةغللا يف وه ءاملعلا لاق رحسلا :باوجلا

 «سانلا هيلع علطي ال يفخ ريثأت هل نوكي ثيحب «هببس يفخو فطل

 ريثأتلا لمشي هنإ لب «ةناهكلاو «ميجنتلا لمشي ىنعملا اذهب وهو
 نايبلا نم نإ) :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق امك ةحاصفلاو نايبلاب

 .رحسلا نم وهف يفخ قيرطب رثأ هل ءيش لكف . ””«ًارحسل
 دقعو ىقرو مئازع» :هنأب مهضعب هفرعف حالطصالا يف امأو

 دجوتو «لقعلا بلستف «نادبألاو «لوقعلاو «بولقلا يف رثؤت
 بلستو «ندبلا ضرمتو «هجوزو ءرملا نيب قرفتف ضغبلاو بحلا
 . (هريكفت

 كارشإلا هتليسو تناك اذإ رفك وه لب «مرحم رحسلا ملعتو

 ىلع ُنيِطمَّشلأ أوُلْكَت ام اوعبتاو # :- ىلاعتو كرابت - هللا لاق نيطايشلاب

 E E كتاف

 )١( ايندلا هملعب بلطي نميف ءاج ام باب «ملعلا باتك «يذمرتلا هجرخأ )5 510(.

 ةبطخلا باب «حاكنلا باتك «يراخبلا هجرخأ (؟) )0١557(.



 0 اراض شرق و يدب رب
 اا تل ار لو عف لو خامات E ل 2

 2 ذم ملت ٠١١(. :ةيآلا a نل مةلا

 لتقي اذهلو ,قلخلا ىلع ناودعو ملظو رفك ًاضيأ هلامعتساو

 هنإف هب رفكي هجو ىلع هرحس ناك نإف «ًاّدح امإو ةدر امإ رحاسلا
 لتقي هنإف رفكلا ةجرد ىلإ لصي ال هرحس ناك نإو ءًارفكو ةدر لتقي

 . نيملسملا ىلع هاذأو هرشل ًاعفد ًاّدح
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 راب ةيسورلا نو قيفوتلا کا هاي ين
 « فطعلاب ىمسي اذهو «زوج الو مرح اذه :باوحلا

 ارثك ةوكي دو . مرح ًاضيأ وهو فرصلاب ىمسي قيرفتلا هب لصحي

 م ورم جس يي دل
 ةكقف نامت 0 ىلاعت هللا لاق «ًاكرشو
 م کک أ 2 ومع كَم ۴

 تس لو فش را لا دام لا رسا وب هوكي
 ءةرقبلا ةروس) © قداح ت َةَرْخآْلا ىف ول اَم ديرش ِنَْمَل أوُمِلََع دلو
 ٠١١(. :ةيآلا

 ؟ناهكلا نايتإ مكح امو ؟ةناهكلا يه ام ۷١: س

 صرختلا وهو «نهكتلا نم ةذوخأم ةلاعف ةناهكلا : باوجلا



 مالسإلا ناكرأ ىواتف

 ةعنص ةيلهاجلا يف تناكو ءاهل ساسأ ال رومأب ةقيقحلا سامتلاو

 هب مهثدحتو ءامسلا نم عمسلا قرتستو نيطايشلا مهب لصتت ماوقأل

 ءالؤه ةطساوب ءامسلا نم مهيلإ تلقن يتلا ةملكلا نودا مث

 اهب نوثدحي مث ءلوقلا نم نوفيضي ام اهيلإ نوفيضيو نيطايشلا
 مهوذختاو سانلا مهب رتغا اولاق امل ًاقباطم ءيشلا عقو اذإف «سانلا

 . لبقتسملا يف تابيغملا نع ربخي يذلا وه نهاكلا : لوقن

 : ماسقأ ةثالث ىلإ مسقني نهاعلا لل ياي يذلاو

 «هقدصي نأ ريغ نم هلاسيف نهاكلا ىلإ يتأي نأ :لوآلا مسقلا

 امك ًاموي نيعبرأ ةالص هل لبقت ال نأ هلعاف ةبوقعو «مرح اذهف

 م هلأسف افارع ىتأ نم» :لاق لَو يبنلا نأ ملسم حيحص يف تبث

 . "”«ةليل نيعبرأ وأ ءاموي نيعبرأ ةالص هل لبقت
 ربخأ امب هقدصيو هلأسيف نهاكلا ىلإ يتأي نأ :يناثلا مسقلا

 «بيغلا هملع ىوعد يف هقدص هنأل - لجو زع  هللاب رفك اذهف «هب

 :- ىلاعت - هللا لوقل بيذكت كيحلا ملع ىرغو قرولا قيدنصتو

 «لمنلا ةروس) 4 هلأ الإ بِلا ٍضْراْلاَو توسل يف نم لع ال لفل
 هقدصف ًانهاك یتا نم» : حيحصلا ثيدحلا يف ءاج اذهلو 0060 :ةيآلا

 . الب دمحم ىلع لزن امب رفك دقف لوقي امب
 «سانلل هلاح نيبيل هلأسيف نهاكلا ىلإ يتأي نأ : ثلاثلا مسقلا

 . (5770) ناهكلا نايتإو ةناهكلا ميرحت باب «مالسلا باتك ءملسم هجرخأ )١(

 نباو )٠١١(« ضتاخلا نايتإ ةيهارك يف ءاج ام باب «ةراهطلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأ (۲)

 -هللا همحر - ينابلألا هححصو .(1۳۹) ضئاحلا نايتإ نع يهنلا باب «ةراهطلا باتك «هجام

 . 1۸۱۷ ءاورإلا يف



 ةديقعلا ىواتف

 يبنلا نأ كلذ ليلدو «هب سأب ال اذهف «ليلضتو هيومتو ةناهك اأو
 ىبنلا هلأسف هسفن يف ًائيش هيي ىبنلا هل رمضأف ءدايص نبا هاتأ هك

 : هلك يبنلا لاقف .- ناخدلا ديري - خدلا :لاقف ؟هل أبخ اذام ل
 . ةثالث نهاكلا ىلإ يتأي نم لاوحأ هذه . "”(كردق ودعت نلف أسخا»

 نايب دصقي نأ نودبو «هقدصي نأ نودب هلأسيف يتأي نأ : ىلوألا

 . ةليل نيعبرأ ةالص هل لبقت ال نأ هلعاف ةبوقعو « مرح اذهف هلاح

 ىلع - لجو زع  هللاب رفك اذهو هقدصيف هلأسي نأ : ةيناثلا

 . رفكلا ىلع تامالإو- لجو زع هللا ىلإ عجريو هنم بوتي نأ ناسنإلا
 ال اذهف سانلل هلاح نيبيو هنحتميل هلأسيف هيتأي نأ : ةثلاثلا

 . هب سأب
 كنف انت ندد

 ؟ءايرلا اهب لصتا اذإ ةدابعلا مكح ام :175 ست

 لاصتا لاقي نأ ءايرلا اهب لصتا اذإ ةدابعلا مكح :باوجلا
 :هجوأ ةثالث ىلع ءايرلا

 نم سانلا ةاءارم ةدابعلا ىلع ثعابلا نوكي نأ :لوألا هجولا
 سانلا هحدمي نأ لجأ نم سانلا ةاءارم هلل يلصي ماق نمك لصألا
 . ةدابعلل لطبم اذهف هتالص ىلع

 .نأ ىنعمب : اهئانثأ يف ةدابعلل ًاكراشم نوكي نأ : يناثلا هجولا
 ءانثأ يف ءايرلا أرط مث «هلل صالخإلا هرمأ لوأ يف هل لماحلا نوكي
 : نيلاح نم ولخت ال ةدابعلا هذهف «ةدابعلا

 )١( .هيلع ىلصي له تامف يبصلا ملسأ اذإ باب ءزئانجلا باتك «يراخبلا هجرخأ . .

  c(0)دايص نبا ركذ باب «نتفلا باتك «ملسمو )55978(.



 مالسإلا ناكرأ ىواتف 1

 حيحص اهلوأف اهرخآب ةدابعلا لوأ طبتري ال نأ : ىلوألا لاحلا

 . لطاب اهرخآو «لاح لكب
 قدصتف اہ قدصتي نأ ديري لاير ةئام هدنع لجر : كلذ لاثم

 ةيقابلا نيسمخلا يف ءايرلا هيلع أرط مث «ةصلاخ ةقدص اهنم نيسمخب

 ةلطاب ةقدص ةيقابلا نوسمخلاو «ةلوبقم ةحيحص ةقدص ىلوألاف

 . صالخإلاب اهيف ءايرلا طالتخال
 ناسنإلا ولخي الف اهرخآب ةدابعلا لوأ طبتري نأ : ةيناثلا لاحلا

 : نيرمأ نم ذئنيح
 هنع ضرعي لب هيلإ نكسي الو ءايرلا عفادي نأ :لوألا رمألا

 ام يتمأ نع زواجت هللا نإ» : يك هلوقل ًائيش رثؤي ال هنإف «ههرکیو
 . "(ملكتت وأ لمعت ملام اهسفنأ هب تثدح

 ذئنيحف «هعفادي الو ءايرلا اذه ىلإ نئمطي نأ : يناثلا رمألا

 ءىدتبي نأ كلذ لاثم .اهرخآب طبترم اهلوأ نأل ةدابعلا عيمج لطبت
 ةيناثلا ةعكرلا يف ءايرلا اهيلع أرطي مث - ىلاعت هلل اهب ًاصلخم ةالصلا

 .اهرخآب اهلوأ طابترال اهلك ةالصلا لطبتف

 رثؤي ال هنإف ةدابعلا ءاهتنا دعب ءايرلا أرطي نأ : ثلاثلا هجولا

 دعب ءايرلا ثودحب دسفت الف ةحيحص تمت األ اهلطبي الو اهيلع
 . كلذ

 نأل ؛هتدابعب سانلا ملعب ناسنإلا حرفي نأ ءايرلا نم سيلو
 رسي نأ ءايرلا نم سيلو «ةدابعلا نم غارفلا دعب أرط امنإ اذه

 :.. :ناركسلاو هركملاو قالغألا يف: قذلطلاو تاب «قالطلا باك «يراتنبلا هجرخأ ©5



 ةديقعلا ىواتف

 ةالصلا هيلع ىنلا لاق هناعإ ليلد كلذ نأل ‹ةعاطلا لعفب ناسنإلا

 دقو . 9 .( نمؤم كالل هیس ةتءاصو تح هقرس نما :-مالسلاو

 نمل ىرشب لجاع كلق» :لاقف كلذ نع ء ينلا لثس
H2 

 a فلحلا مكح ام :۷۷ سل

 نأ كلذو هيف باوجلا طسبن نأ يغبني لاؤسلا اذه :باوجلا

 ىدل اًصاخ ًاميظعت هب مسقملا كلذ ميظعت ىلع لدي ءيشلاب مسقلا

 .هئامسأ دحأبىلاعت- هللاب الإ ف لحي نأ دحأل زوجي ال اذهلو «مسقملا

 ةبعكلا برو «نلعفأل هللاو لوقي نأ لثم «هتافص نم ةفصب وأ

 .- ىلاعت هللا تافص نم كلذ هبشأ امو «نلعفأل هللا ةزعو «نلعفأل

 هتافص نم - ىلاعت هللا مالكو «هللا مالك نمضتي فحصملاو
 هلصأ ىلإ رظنلاب هنأل ؛ةيلعف ةيتاذ ةفص - هللا مالكب ينعأ - وهو

 هذه نم وهف لامك مالكلا نأل هب ًافوصوم لازي الو لزي مل هللا نأو
CS 

E RTE 
 ر نأ انقر مآ امن : ىلاعت هللا لاق ءاش ىتم

 ليلد وهو ةدارإلاب لوقلا نرقف .(81 :ةيآلا «سي ةروس) ترك

  ىلاعتو هناحبس  هتئيشمو هتدارإب قلعتي هللا مالك نأ ىلع
 ا او ا ل يرملا

 نإ لوقي نم لوق نالطب فرعن اذهبو «هتمكح هيضتقت ام بسح

MSلل  

 . )5١75( حاصلا ىلع ىنثأ اذإ :باب «ةلصلاو ربلا باتك «ملسم هجرخأ (؟)



 مالسإلا ناكرأ ىواتف

 ىنعملا وه هنأو «هتئيشمل ًاعبات نوكي نأ نكمي الو «يلزأ هللا مالك
 هللا هملكي نم هعمسي يذلا عومسملا ءيشلا وه سيلو «هسفنب مئاقلا

 هللا مالك لعج هلئاق نأ هتقيقح «لطاب لوق اذه نإف - لجو زع -

 فرعي ًاباتك هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش فلأ دقو
 .ًاهجو نيعست نم لوقلا اذه نالطب هيف نيب «ةينيعستلا» مساب

 نم - ىلاعت - هللا مالكو ء هللا مالك نمضتي فحصملا ناك اذإف

 فحصملاو ناسنإلا لوقي نأب «فحصملاب فلحلا زوجي هنإف هتافص
 ءاهقف كلذ ىلع صن دقو لجو زع - هللا مالك نم هيف ام دصقيو
 ال امب فلحي نأ ناسنإلل ىلوألا نإف اذه عمو هللا مهمحر  ةلبانحلا

 هللاو لوقيف - لجو زع هللا مساب فلحي نأب نيعماسلا ىلع شوشي
 ىتلا ءايشألا نم كلذ هبشأ امو هديب ىسفن يذلاو وأ «ةبعكلا برو

 ثيدحت ناق شوش اهف مهبل, لصح الو: ةماعلا اهركشتت ال
 فلحلا ناك اذإو «ىلوأو ريخ مهبولق هيلإ نئمطتو نوفرعي امب سانلا
 هللا ريغب دحأ فلحي نأ زوجي ال هنإف هتافصو هئامسأو هللاب نوكي امنإ

 نم كلذ ريغب الو «ةبعكلاب الو «ليربجب الو ولك يبنلاب ال
 وأ هللاب فلحيلف ًافلاح ناك نم» ملكي ىبنلا لاق «تاقولخملا

 وأ رفك دقف هللا رغب فلح نم» :ِهليي ىبنلا لاقو . "2(تمصيل '

 ةايحب وأ «يبتلاب فلحي اصخش ناسنإلا عمس اذإف . *كرشأ

 )١555(. هللا ريغب فلحلا نع ىهنلا باب «ناميألا

 hax 2 ل e رج . )١6780( هللا يغب فلحلا ةيهارك ىف ءاج ام باب «ىذمرتلا هجرخأ (۲)



 0 ةديقعلا ىواتف

 اذه نأ هل نيبيلو «كلذ نع ههنيلف رخآ صخش ةايحب وأ «يبنلا

 ثيح ةمكحلا قفو ىلع هنايبو هيمن نكيل نكلو ءزوجي الو مارح

 هحصن ديري وهو صخشلا ىلع لابقإلاو نيللاو فطللاب نوكي
 رمألا دنع ةريغلا هذخأت سانلا ضعب نأل ؛مرحملا اذه نم هلاشتناو

 هذه يف رعشي امبرو «هجادوأ خفتنتو ههجو رمحيو بضغيف يهنلاو
 ولو «ةلعلا هذه هسفن يف ناطيشلا ىقليف هسفنل ًاماقتنا هاهني هنأ لاحلا

 قفرلاو نيللاو ةمكحلاب هللا ىلإ اعدو مهلزانم سانلا لزنأ ناسنإلا نأ
 ىطعي هللا نإ» : يب ىبنلا نع تبث دقو لوبقلا ىلإ برقأ كلذ ناكل

 ام ريثكلا ىلع ىفخي الو . "”«فنعلا ىلع ىطعي ال ام قفرلا ىلع
 يف لابف دجسملا ىلإ ءاج يذلا يبارعألا ةصق يف ءب ىبنلا نم لصح
 كلذ نع ا يبنلا مهاهنف «هب اوحاصو «سانلا هرجزف هنم ةفئاط
 هذه نإ» :لاقو  مالسلاو ةالصلا هيلع  يبنلا هاعد هلوب ىضق املف

 ريبكتلل يه امنإو ءرذقلا وأ ىذألا نم ءيش اهيف حلصي ال دجاسملا

 نأ هباحصأ رمأ مث هلك لاق انك وأد “«نآرقلا ةءارقو حيبستلاو

Taا ل ا  
 يغبني اذكهو «لهاجلا يبارعألا ةحيصنل ةبسنلاب دوصقملا لصحو

 الل يعاد ترک نأ هللا نک لإ هللا فايع وعد ف نح ان
 قحلا لاصيإ ىلإ برقأ نوكت يتلا قيرطلا كلسنف - ىلاعتو هناحبس -
 . قفوملا هللاو «مهحالصإو قلخلا بولق ىلإ

 Uy 24 تو 0و د

 )۲١۹۳(. قفرلا لضف باب «ةلصلاو ربلا باتك «ملسم هجرخأ (۱)

 )۲۸١(. تاساجنلا نم هريغو لوبلا لسغ بوجو باب «ةراهطلا باتك «ملسم هجرخأ (؟)



 مالسإلا ناكرأ ىواتف

 فرشلاو ؟ةبعكلاو لَو يبنلاب فلحلا مكح ام : ۷۸ ست

 ؟«يتمذب)» ناسنإلا لوقو ؟ةمذلاو

 لب زوجي ال  مالسلاو ةالصلا هيلع  يبنلاب فلحلا :باوجلا

 نم عون وه لب زوجي ال ةبعكلاب فلحلا كلذكو «كرشلا نم عون وه
 يأب فلحلاو «ناقولخم امهالك ةبعكلاو لَك يبنلا نأل ءكرشلا

 . كرشلا نم عون قولخم
 ال ةمذلاب فلحلا كلذكو ءزوجي ال فرشلاب فلحلا كلذكو

 . ك رشأ وأ رفك دقف هللا ريغب فلح نم١ : هلك يبنلا لوقل زوجي

 وأ هللاب فلحيلف ًافلاح ناك نم مکئاباب اوفلحت ال» : يب لاقو
 تمل

 فلحلا هب داري ال «يتمذب» ناسنإلا لوق نأ ملعن نأ بجي نكل
 يدهع ىلع اذه ينعي .دهعلا ةمذلاب داري امنإو «ةمذلاب مسقلا الو

 ريغب مسق يهف مسقلا اهب دارأ اذإ امأ ءاهب دارملا وه اذه يتيلوئسمو

 امنإ مسقلا اهب نوديري ال سانلا نأ يل رهظي يذلا نكل ءزوجي الف هللا

 مك ايصال

 ءاعدو اهلوح فاوطلاب ا نم مكح ام :/4 س

 ؟ةدابعلا عاونأ نم كلذ ريغ ىلإ مهل رذنلاو اهباحصأ

 طسب ىلإ جاتحي هباوجو «ميظع لاؤس لاؤسلا اذه :باوجلا

 . ١98 ص هجيرخت مدقت )١(

 الهاج وأ ًالوأتم كلذ لاق نم رافكإ ري مل نم باب «بدألا باتك «يراخبلا هجرخأ (؟)
 . )١1757( ىلاعت هللا ريغب فلحلا نع يهنلا باب «ناميإلا باتك «ملسمو )1۱٠۸(«



 ةديقعلا ىواتف
 نرس اب ببتتل

 ىلإ نومسقني روبقلا باحصأ نإ :لوقنف - لجو زع هللا نوعب

 : نيمسق
 ًاريخ هيلع سانلا ينئّيو مالسإلا ىلع يفوت مسق :لوألا مسقلا

 هل هللا نوعدي نيملسملا هناوخإ ىلإ رقتفم هنكلو ءريخلا هل ىجرُي اذهف

RSواج سيَلأَو# : ىلاعت هلوق مودع ل ل  
 نيالا E اًيَومِحِلَو ابا روغ اکر لوق مِهِدَعب نِم

 «رشحلا ةروس) . حك فور ك ابر أوما يدل اغ اكول يف لح آو
 نأ عيطتسي ال ةثج تيم هنأ ذإ ًادحأ عفني ال هسفنب وهو ٠١(. :ةيآلا

 الو عفنلا هسفنل بلجي نأ الو «هريغ نع الو رضلا هسفن نع عفدي

 . مهل عفان ريغ هناوخإ عفن ىلإ جاتحم وهف هريغل
 هقسف ىلإ يدؤت هلاعفأ نم :روبقلا باحصأ نم يناثلا مسقلا

 نوملعيو «ءايلوأ مهنأ نوعّدي نيذلا كئلوأك ةلملا نم جرخملا قسفلا

 ريغ بابسأب عفنلاو ريخلا نوبلجيو «ضرملا نم نوفشيو بيغلا
 زوجي ال «رفكلا ىلع اوتام نيذلا ءالؤهف ءًاعرش الو ًاّسح ةمولعم

 يَ تک ام ل ا اي ب

 امد ارهاق يلؤأأ اوناڪ ولو نيڪر ملل أوُرِفْغَتْمَم أوُرْفْغَتْسَمي نأ اا بار

aميه ٌراَفْعَيَسأ تناك امو 0 نسل نكت بلح ب م ا -  
 ile س ور وَ 3f lll و س ر مر

 ها ودع منا هل نی ملف ُهاَيِإ اهدعو ةو نال ال

 ال مهو 4 11: ناعبألا - ةيوعلا ةر . 4 كياح هذآ ریه

 نأ ردق نإو « مهب قلعتي نأ دحأل زوجي الو هنورضي الو ًادحأ نوعفني

 هنأ وأ ءارون مهروبق يف نأ هل ىءارتي نأ لثم مهل تامارك ىأر ًادحأ

 مهنأب نوفورعم مهو «كلذ هبشأ ام وأ «ةبيط ةحئار اهنم جرخي



 کچ
 ءالؤه نتفيل «هرورغو سيلبإ عادخ نم اذه نإف رفكلا ىلع اوتام
 .روبقلا هذه باحصأب

 هللا ىوس دحأب اوقلعتي نأ نم نيملسملا يناوخإ رذحأ ىننإو

 توكلم هديب يذلا وه - ىلاعتو هناحبس  هنإف لجو نقع
 ةوعد بيجي الو «هلك رمألا عجري هيلإو «ضرألاو تاوامسلا

 مکیامو # :ىلاعت لاق هللا الإ ءوسلا فشكي الو « هللا الإ رطضملا
 2 ر طع

 «لحنلا ةروس) . € َنوُرَححت هيف رص ْمُكَّسَم اإ مث هلأ ّنِمَه مَع نم
 اوعبتي الو مهنيد يف اودلقي ال نأ ًاضيأ مهل يتحيصنو .(01“ :ةيآلا

 لوس يف ْمُكَل ناک َدَمَل ٭ :ىلاعت هللا لوقل كي هللا لوسر الإ ًادحأ
 ةروس) . 4 اريك هلأ ددو رجلا مويلأو هللا وجرب ناك نمل ةكسح ةوسأ هلل
 دوعيتاك هلآ نوبت مسنك نإ لف # :ىلاعت هلوقلو .(؟١ :ةيآلا «بازحألا

 ١١(. :ةيآلا «نارمع لآ ةروس) . هلأ حجي

 ةيالولا يعدي نم لامعأ اونزي نأ نيملسملا عيمج ىلع بجيو
 نأ ىجري هنإف ةنسلاو باتكلا قفاو نإف ةنسلاو باتكلا يف ءاج امب

 ءايلوأ نم سيلف ةنسلاو باتكلا فلاخ نإو «هللا ءايلوأ نم نوكي

 ثيح هللا ءايلوأ ةفرعم يف ًالدع اطسق ًانازيم هباتك يف هللا ركذ دقو هللا
 © توري مه الو ھم وح اك ہلا كلَ تإ الا : لاق
 .(37 337 :ناتيآلا ءسنوي ةروس) . € وقس اوناكَو ًاونماء حرا

 «هلل يلوب سيلف كلذك نكي مل نمو ءاّيلو هلل ناك اّيقت انمؤم ناك نمف

 عمو «ةيالولا نم ءيش هيف ناك ىوقتلاو ناميإلا ضعب هعم ناك نإو
 ليبس ىلع لوقن اننكلو «ءيشب هنيعب صخشل مزجن ال اننإف كلذ
 .ًاّيلو هلل ناك ًآّيقت ًانمؤم ناك نم لك مومعلا



 ةديقعلا ىواتف
 ر اكا

 لثم نم ءيشب ناسنإلا نتفي دق - لجو زع - هللا نأ ملعيلو

 نم ذخأي وأ «هبحاص وعديف ربقلاب ناسنإلا قلعتي دقف رومألا هذه
 زع - هللا نم ةنتف كلذ نوكيو هبولطم لصحيف هب كربتي هبارت
 اذه نأو ءاعدلا بيجي ال ربقلا اذه نأ ملعن اننأل لجرلا اذهل - لجو
 هللا لوقل كلذ ملعن ؛ عفن بلج وأ ررض لاوزل ًاببس نوكي ال بارتلا

 موي لإ هَل بيس ا نَم هللا نود نِم اوي نم ّلَضأ ْنَمَو# : ىلاعت

 اواو ن ی اک سالا رشح اًذِإَو € تولع مهْياَعَد نع مهو دملا

 :ىلاعت لاقو .(5 ٠« :ناتيآلا «فاقحألا ةروس) . * نفك مت ” داس

 ر © ےک را ا راد يد كا 5

 7١ 5١(. :ناتيآلا «لحنلا ةروس) 4 ترفل نانأ رفتم اني رت

 هللا نود نم يعذ نم لك نأ ىلع لدت ةريثك ىنعملا اذه يف تايآلاو

 بولطملا لصحي دق نكلو «يعادلا عفني نلو ءاعدلا بيجتسي نلف

 اذه لصح هنإ : لوقنو ًاناحتماو ةنتف هللا ريغ ءاعد دنع هب وعدملا
 ال هللا نود نم يعد يذلا اذه ءاعد دنع يأ - ءاعدلا دنع ءيشلا

 دنع ءيشلا لوصح نيبو ‹ءيشلاب ءيشلا لوصح نيب قرفو هئاعدب

 بلجل ًاببس سيل هللا ريغ ءاعد نأ نيقيلا ملع ملعن اننإف «ءيشلا
 - لجو زع - هللا اهركذ يتلا ةريثكلا تايآلاب ءررضلا عفد وأ ‹عفنلا

 هللاو ءًاناحتماو ةنتف ءاعدلا اذه دنع ءيشلا لصحي دق نكلو هباتك يف

 نم .لاعتو ناخب ملعيل ةيصعملا بابسأب ناسنإلا يلتبي دق ىلاعت
 تبسلا باحصأ ىلإ ىرت الأ «هاوهل ًادبع ناك نمو «هلل ًادبع ناك

 تبسلا موي يف ناتيحلا اوداطصي نأ مهيلع هللا مرح ثيح دوهيلا نم

 ةرثكب تبسلا موي يتأت ناتيحلا تناكف - لجو زع- هللا مهالتباف



 مالسإلا ناكرأ ىواتف

 اولاقو ءدمألا مهيلع لاطف «يفتخت تلا موي ريغ يفو ‹ةميظع

 :اولاقف اورظنو اوردقو اوركف مث «ناتيحلا هذه انسفنأ مرحن فيك

 ءدحألا موي اهنم ناتيحلا ذخأنو «ةعمجلا موي اهعضنو ةكبش لعجن

 ا ل مع وم
 َرْضاَح تماڪ لآ و َةَيَرَفْلا ن نع ْمُهَلَمَسَو ۶ : ىلاعت هللا لاق نيئساخ
 قس مت ماج رعاك ورکا و ترا ِرَحَبْلَ
 أنك امی وب َكِلَدَح هیات ال توشی ال میو اع اع

 دقو ¥: لاقو .( ل517 SS # نوقسقد 7

 6 َنيِكِيلَح هدر أو ْمُهَل اتل ِتْبَسلَأ يف کنم أودت يذلا ر
 ص 4

 يرقبلا ةروس) . بْ ةع واهتم اہک اک لكَ هم
 يذلا مويلا يف ناتيحلا هذه مهل هللا رسي فيك رظناف .(35 36 :ناتيآلا

 اوماقف اوربصي مل - هللاب ذايعلاو - مهنكلو «هيف اهديص نم اوعنُم
 . هللا مراح ىلع ةليحلا هذهب

 هللا مهالتبا ثيح كي يبنلا باحصأل لصح ام ىلإ رظنا مث

GG oaلوانتم يف تناكف  
 هللا لاق ءاهنم ءيش ىلع اوؤرجي ل - مهنع هللا يضر  مهنكلو مهديأ
 هیر لات ديلا ّنِي وو هَ أ ا يدل 9 : ىلاعت
 AE در کرک ن دتا نق یتا ماج نما ات کتو
 نوكسمي ميهيديأ لوانتم يف دويصلا تناك .(94 :ةيآلا «ةدئاملا ةروس)

 مهيلع لهسيف حامرلاب رئاطلا ديصلا نولانيو «ديلاب يداعلا ديصلا
 ملف - لجو زع هللا اوفاخ - - مهنع هللا يصر كو ا

 .دويصلا نم ءيش ذخأ ىلع اومدقي



 1 ةديقعلا ىواتف

 نأ مرحملا لعفلا بابسأ هل تئيه اذإ ءرملا ىلع بجي اذكهو

 ملعي نأو «مرحملا اذه لعف ىلع مدقي ال نأو - لجو زع - هللا يقتي

 نإف ربصيلو مجحيلف ناحتمالاو ءالتبالا باب نم هبابسأ ريسيت نأ

 . نيقتملل ةبقاعلا

 ايى يبنلا نفدب نوجتحي نيذلا روبقلا دابع بيجن فيك 8١: سل
 ؟يوبنلا دجسملا يف

 :هوجو نم كلذ نع باوجلا

 ةايح يف ينب لب ربقلا ىلع نبي مل دجسملا نأ :لوألا هجولا

 نإ لاقي ىتح دجسملا يف نفدي مل يب يبنلا نأ : يناثلا هجولا

 . هتيب يف ءاي نفد لب ؛دجسملا يف نيحلاصلا نفد نم اذه

 تيب اهنمو ا لوسرلا تويب لاخدإ نأ : ثلاغلا هجولا

 ضرقنا نأ دعب لب «ةباحصلا قافتاب سيل دجسملا عم ةشئاع
 امم سيلف ءًابيرقت د ةيرجه نيعستو ةعبرأ ماع يف كلذو  مهرثكأ

 ًاضيأ فلاخ نممو «كلذ يف فلاخ مهضعب نإ لب ؛ةباحصلا هزاجأ

 ؛هلاخدإ دعب ىتح دجسملا يف سيل ربقلا نأ : عبارلا هجولا

 اذهلو هيلع ًاّيئبم دجسملا سيلف دجسملا نع ةلقتسم ةرجح يف هنأل

 يف رادجلا لعجو «ناردج ةثالثب ًاطوحمو ًاظوفحم ناكملا اذه لعج



 مالسإلا ناكرأ ىواتف
 ڪڪ“

 ةيلامشلا ةيوازلا يف نكرلاو «ثلثم هنأ يأ ةلبقلا نع ةفرحنم ةيواز

 لطبي اذهبو «فرحنم هنأل ىلص اذإ ناسنإلا هلبقتسي ال ثيح
 . ةهبشلا هذهب روبقلا ,لهأ جاجتحا

 ا نخل

 امل لكك يبنلا هنع ىه دقو مرح روبقلا ىلع ءانبلا :باوجلا

 هذه دبعت نأ ىلإ ةعيرذو ةليسو هنوكو «روبقلا لهأ ميظعت نم هيف
 يتلا ةينبألا نم ريثك يف نأشلا وه امك هللا عم ةهلآ ذختتو روبقلا
 «روبقلا هذه باحصأب نوكرشي سانلا حبصأف «روبقلا ىلع تينب
 مهب ةثاغتسالاو روبقلا باحصأ ءاعدو «ىلاعت هللا عم اهنوعديو

 .ناعتسملا هللاو . مالسإلا نع ةدرو ربكأ كرش تابركلا فشكل

 انف اني % 

 ؟دجاسملا يف ىتوملا نفد مكح ام :۸۲ س
 نع ىمنو وو يبنلا هنع ىن دجاسملا يف نفدلا :باوجلا

 رولا فاهم وهو كلذ لسا قم عل وب لا لف دعا جلل كالا
 نألو « ”ىراصنلاو دوهيلا لعف نم اذه نأ ةي ركذيو هتمأ رذحي

 ىلع دجاسملا ةماقإ نأل - لجو زع- هللاب كرشلا ىلإ ةليسو اذه
 يف - لجو زع - هللاب كرشلا ىلإ ةليسو اهيف ىتوملا نفدو روبقلا
 نينوفدملا روبقلا هذه باحصأ نأ سانلا دقتعيف روبقلا هذه باحصأ

 نأ بجوتست ةيصاخ مهل نأ وأ ءنورضي وأ نوعفني دجاسملا يف

 روبقلا ىلع دجاسملا ذاختا نم هركي ام باب «زئانجلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 . (71/5) روبقلا ىلع دجاسملا ءانب نع يهنلا باب «دجاسملا باتك «ملسمو .(508)



 ص جس وج م ةديقعلا ىواتف
 ىلع بجيف - ىلاعتو هناحبس - هللا نود نم تاعاطلاب مهيلإ برقتي
 دجاسملا نوكت نأو ةربطخلا ةرهاظلا هذه نم اورذحي نأ نيملسملا

 هللا لاق ةحيحصلا ةديقعلاو ديحوتلا ىلع ةسسؤم روبقلا نم ةيلاخ
 ا ةروس) 4 اَدَحَل هلأ عم أوعدت الق هلل َدِعَسمْلا ناو > : ا

NES SES ONO 4 
 وه اذه هل كيرش ال هدحو هللا ةدابع اهيف ىدؤت كرشلا رهاظم

 او
 كف ني ¥ 

 ؟ِهلِلَك يبنلا ربق ةرايزل رفسلا مكح ام :87 س
 ال روبقلا هذه تناك ًاّيأ روبقلا ةرايز ىلإ لاحّرلا دش : باوجلا

 دجاسم ةثالث ىلإ الإ لاحرلا دشت ال» :لوقي ءاي ىبنلا نأل ءزوجي

 دوصقملاو . "”(ىصقألا دجسملاو ءاذه يدجسمو «مارحلا دجسم
 اذهب ةدابعلا دصقل ضرألا يف ناكم يأ ىلإ لاحرلا دشت ال هنأ اذه
 ةثالثلا دجاسملا ىه لاحرلا دشب صصخت ىتلا ةنكمألا نأل ءدشلا
 ل يلا يقف «لاحرلا اهلا دال ةنكمألا يم اعادع امو ءطقف
 واو نإ لات اةيفب اهتررشلا ناحل نكي
 نهل نسي الف ءاسنلا امأو ءال يبنلا ربق ةرايز مهل نسي لاجرلا نإف

 . قفوملا هللاو ءاي يبنلا ربق ةرايز
 نتي تي + ب <

 يف ةالصلا لضف باب «ةنيدملاو ةكم دجسم يف ةالصلا لضف باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 ةكم يدجسمب ةالصلا لضف باب جحا باتك ‹ملسمو )%11۸ ةنيدملاو ةكم دجسم

 )۱١۹۷(. ةنيدملاو
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 ےک و)
 ءاضق دصقب اهلوح فاوطلاو روبقلاب كربتلا مكح ام ۸٤: سا

 ؟هللا ريغب فلحلا مكح نعو برقت وأ ةجاح

 هنأل كلذو ءكرشلا نم عونو مارح روبقلاب كربتلا : باوجلا

 فلسلا ةداع نم نكي ملو «ًاناطلس هب هللا لزني مل ءيش ريثأت تابثإ
 ةعدب ةيحانلا هذه نم نوكيف «كربتلا اذه لثم اولعفي نأ حلاصلا

 عفد ىلع ةردق وأ ًاريثأت ربقلا بحاصل نأ كربتملا دقتعا اذإو ءًاضيأ
 وأ ةعفنملا بلجل هاعد اذإ ربكأ ًاكرش كلذ ناك عفنلا بلج وأ ررضلا

 ربقلا بحاصل دبعت اذإ ركألا كرشلا نم نوكي كلذكو . ةرضملا عفد
 :- ىلاعت هللا لاق .هل ًاميظعتو هل ًابرقت حبذ وأ ءدوجس وأ عوكرب

Fل إ دبر دنع مباَسِح اما د هل نهرب ال رخاء اهل هلآ عم عدي نمو  

 ناک نف : لاحت اق و0 ¥ الا نومول ةو ؟هيكلا نكي

 :فيكنا نر ادل كير ةا كرك الو احلم المع لكتب ضير ل ا

INNSهيلع ةنحلاو «ءرانلا يف دلخم رفاك ربكأ اكرش  

 هوأمو ََنجْل ويله مرح دقف هَل رشي نم 3 : یلاعت هلوقل مارح

 . 077 :ةيآلا «ةدئاملا ةروس) #راحصن 1

 هب فولحملل نأ دقتعي فلاحلا ناك نإف هللا ريغب فلحلا امأو

 كلذ دقتعي ال ناك نإو رکا اكرش كرشم وهف ىلاعت هللا لثم ةلزنم

 هب فلحي نأ ىلع هلمح ام هب فولحملا ميظعت نم هبلق يف ناك نكلو
 رغصأ ًاكرش كرشم وهف هللا ةلزنم لثم ةلزنم هل نأ دقتعي نأ نود

 . (كرشأ وأ رفك دقف هللا ريغب فلح نم» : ايي يبنلا لوقل

 وأ «روبقملا اعد وأ «روبقلاب كربت نم ىلع راكنإلا بجيو

 . ١1908 ص هجيرخت مدقت )000



 م ةديقعلا ىواتف

 اذه» :هلوق هللا باذع نم هيجني نل هنأ هل نيبي نأو «هللا ريغب فلح
 اوبذك نيذلا نيكرشملا ةجح يه ةجحلا هذه نإف «هيلع انذخأ ءيش

 ا مَا لم تابا اجو اَنِإ :اولاقو لسرلا
 ئَدَهأب يَمَقِح وکو # : لوسرلا مهل لاقف 77 + ةيآلا ١ «فريغالا ةروس)

 فرحا ةروس) كورك دپ تأسر ام اَنِإ أ ولاَ راب ِهِكَع دمو ام

 ق بقع ناک یک زظنأت منم ب اتمنا ## :- ىلاعت هللا لاق ٠٤(. :ةيآلا
 .(؟0 :ةيآلا «فرخزلا ةروس) «َنيِدَزَكَْلَ

 وأ «هءابآ هيلع دجو هنوكب هلطابل جتحي نأ دحأل لحي الو

 هللا دنع ةضحاد هتجحف اذهب جتحا ولو «كلذ وحنو هل ةداع هنوكب

 نأ اذه لثمب اولتبا نيذلا ىلعو .ًائيش هنع ىنغت الو هعفنت ال ىلاعت
 ذاك مود ناك کر ناك امثيآ یا اوکو لا ایی
 نإف «مهماوع مول وأ .مهموق تاداع هلوبق نم مهعنمي ال نأو

 نيد نع هدصي الو «مئال ةمول هللا يف هذخأت ال يذلا وه اًقح نمؤملا

 قئاع هللا

 . هتبوقعو هطخس هيف امعانامحو «هاضر هيف امل عيمجلا هللا قفو

 ؟ناسنإ وأ ناويح ةروص اهيف يتلا بايثلا سبل مكح ام : 65 نتي

 ناويح ةروص اهيف ًابايث سبلي نأ ناسنإلل زوجي ال :باوجلا
 كلذ هبشأ ام وأ ًاغامش وأ ةرتغ سبلي نأ ًاضيأ زوجي الو «ناسنإ وأ

 هنأ هنع تبث هي يبنلا نأل كلذو «ناويح وأ ناسنإ ةروص هيفو

 . “(ةروص هيف ًاتيب لخدت ال ةكئالملا نإ» : لاق

 = ملسمو ,(6946/) روصلا ىلع دوعقلا هرك نم باب «سابللا باتك ‹يراخبلا هجرخأ )000(



 مالسإلا ناكرأ ىواتف

 «نولوقي امك ىركذلل روصلا ينتقي نأ دحأل ىرن ال اذهلو

 ناك ءاوس ؛اهفلتي نأ هيلع بجاولا نإف ىركذلل روص هدنع نم نأو

 نأل ؛كلذ ريغ يف وأ «موبلأ يف اهعضو وأ «رادجلا ىلع اهعضو دق

 اذهو . مهتيب ةكئالملا لوخد نم تيبلا لهآ نامرح يضتقي اهءاقب

 . ملعأ هللاو لَك يبنلا نع حص دق هيلإ ترشأ يذلا ثيدحلا

6 

 ؟ناردجلا ىلع روصلا قيلعت مكح ام : 45 نت
 اهنم ةريبكلا اميس الو ناردجلا ىلع روصلا قيلعت :باوجلا

 ميظعتلا دصقو «سأرلاو مسجلا ضعب الإ جرخي مل نإو ىتح «مارح
 نبا نع كلذ ءاج امك ولغلا اذه وه كرشلا لصأو ءرهاظ اهيف

 اهنإ اهنودبعي يتلا حون موق مانصأ يف لاق هنأ - هنع هللا يضر - سابع

 مث «ةدابعلا اوركذتيل مهروص اوروص نيحلاص لاجر ءامسأ تناك
 . "”مهودبعف دمألا مهيلع لاط

 ؟ةيروفلا ةيفارغوتوفلا ةلالاب ريوصتلا مكح ام : A۷ ست

 ال يتلا ةيروفلا ةيفارغوتوفلا ةلآلاب ةروصلا طاقتلا :باوجلا

 ءريوصتلا يف لخدي ال هنأل ؛هب سأب ال اذه نإف ديب لمع ىلإ جاتحت

 ناك اذإ ؟طاقتلالا اذه نم ضرغلا وه ام ءرظنلا ىقبي نكلو

 راص ىركذلل ولو ناسنإلا اهينتقي نأ وه طاقتلالا اذه نم ضرغلا
 ءدصاقملا ماكحأ اهل لئاسولا نأل كلذو ءآمارح طاقتلالا كلذ

 76 و ةروضا ريوصت رع مبان «ةنيزلاو سابللا باتك =

 . )٤۹۲۰( (اًعارس الو ادو 9 باب «ريسفتلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(



 ةديقعلا ىواتف

 11 او
 ال ةكئالملا» نأ ربخأ ا يبنلا نأل مرح ىركذلل روصلا ءانتقاو

 يف روصلا ءانتقا ميرحت ىلع لدي اذهو رو هيف ًاتيب لخدت

 زوج الو ج هنإف ناردجلا ىلع روصلا قيلعت امأو تولا

 . ةروص هيف ًاتيب لخدت ال ةكئالملاو

 مهعدب ىلع نولدتسي نيذلا عدبلا لهأ ىلع درن فيك :۸۸ نتن
 ؟خلإ "52. . . ةنسح ةنس مالسإلا يف نس نم» ثيدحب

 يف نس نم» :لاق يذلا نإ لوقنف ءالؤه ىلع درن :باوجلا

 : لاق يذلا وه .«اهب لمع نم رجأو اهرجأ هلف ةنسح ةنس مالسإلا

 ايإو ‹ىدعب نم نييدهملا نيدشارلا ءافلخلا ةنسو ىتنسب مكيلع»

 لكو «ةلالض ةعدب لكو «ةعدب ةثدحم لك نإف ءرومألا تاثدحمو

 ةنس مالسإلا يف نس نم» :هلوق نوكي اذه ىلعو 1 يع

 ىلع ثح يي يبنلا نأ وهو «ثيدحلا اذه ببس ىلع ًالزنم .«

 لجر ءاجف ‹«ةقافو ةجاح يف رضم نم اوءاج نيذلا موقلل ةقدصل

yyةي يبنلا لاقف : « 

 موي ىلإ اهب لمع نم رجأو اهرجأ هلف ةنسح ةنس مالسإلا يف نس
 دارملا نأ نيبت هيلع ىنعملا لزنتو ثيدحلا ببس انفرع اذإو .«ةمايقلا

 ال عيرشتلا نأل ؛عيرشتلا نس سيلو ءاهب لمعلا نس ةنسلا نسب
 أدتبا يأ ةنس نس نم ثيدحلا ىنعم نأو «هلوسرو هلل الإ نوكي
 ءا لمع نم رجأو اهرجأ هل ناك ءاهيف هب سانلا ىدتقاو اهب لمعلا

 . ۱۹۹ص هجيرخت مدقت (۱)

 . (۷١١٠)ةرمت قشب ولو ةقدصلا ىلع ثحلا باب «ةاكزلا باتك «ملسم هجرخأ (۲)

 .۲۰ ص هجيرخت مدقت (۳)
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 ےک
 ةنس نس نما دارملا نأ ىلع لمحي وأ «نيعتملا ثيدحلا ىنعم وه اذه

 هب سانلا ىدتقاو ةدابعلا ىلإ اب لصوتي ةليسو لعف نم «ةنسح
 هبشأ امو «سرادملا ءانبو «ملعلا بيوبتو «بتكلا فيلأتك ءاهيف
 هذه ناسنإلا أدتبا اذإف .ًاعرش بولطم رمأل ةليسو نوكي ام اذه

 ناك ءاهنيعب اهنع هني مل يهو يعرشلا بولطملل ةيدؤملا ةليسولا
 . ثيدحلا اذه يف اًلخاد

 ناكل «ءاش ام عرشي نأ هل ناسنإلا نأ ثيدحلا ىنعم ناك ولو
 ةمأ لكل ناكلو لك هللا لوسر ةايح يف لمكي مل يمالسإلا نيدلا

 ةنسح اهن ةعدبلا هذه لعف يذلا اذه نظ اذإو ءًاجاهنمو ةعرش

 ةالصلا هيلع  لوسرلا لوق هبذكي نظلا اذه نأل «ءىطاخ هنظف
 . (ةلالض ةعدب لك»  مالسلاو

# FF 

 يو لاعحالا كحاب : ۸٩ سل

 ىلع ةمولعم تسيل ةي لوسرلا دلوم ةليل :الوأ :باوجلا

 نم عساتلا ةليل اهنأ ققح نييرصعلا ضعب نإ لب «يعطقلا هجولا
 لافتحالا لعجف ذئنيحو «هنم رشع يناثلا ةليل تسيلو «لوألا عيبر

 . ةيخيراتلا ةيحانلا نم هل لصأ ال هنم رشع يناثلا ةليل

 ول هنأل ًاضيأ هل لصأ ال لافتحالاف ةيعرشلا ةيحانلا نم :ًايناث
aهغلب وأ هلعف ولو «هتمأل هغلب وأ  

 رل عار نڪ اإ # : لوقي ىلاعت هللا نأل اظوفحم نوكي نأ بجول

 ا ا .(9 :ةيآلا ءرجحلا ةروس) . 4 وظف مل اتو
 انل زوجي ال هنإف هللا نيد نم نكي مل اذإو هللا كيك هوم نسل ا



 ةديقعلا ىواتف
LD 

 دق ىلاعت هللا ناك اذإف «هيلإ هب برقتنو - لجو زع - هلل هب دبعتن نأ
 فيكف ءب لوسرلا هب ءاج ام وهو ًانيعم ًاقيرط هيلإ لوصولل عضو
 ؟هللا ىلإ انلصوي انسفنأ دنع نم قيرطب يأن نأ دابع نحنو انل غوسي
 «هنم سيل ام هنيد يف عرشن نأ - لجو زع - هللا قح يف ةيانجلا نم اذه

 مل تلك أ مولا # : - لجو زع هللا لوق بيذكت نمضتي هنأ امك

 اذه لوقنف .(* :ةيآلا «ةدئاما ةروس) . € مَعَ مَع ٌتْمَمْأَو تيد
 توم لبق ًادوجوم نوكي نأ دبالف نيدلا لامك نم ناك نإ لافتحالا

 ال هنإف نيدلا لامك نم نكي مل نإو «مداسسلاو :ةايصلا هيلع كوتا

 كَل تلم ا مولا 8 :لوقي ىلاعت هللا نأل نيدلا نم نوكي نأ نكمي
 لوسرلا دعب ثدح دقو نيدلا لامك نم هنأ معز نمو . 4 کتی

 نأ بير الو «ةميركلا ةيآلا هذه بيذكت نمضتي هلوق نإف ءب
 نوديري امنإ «مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا دلومب نولفتحي نيذلا

 طيشنتو هتبحم راهظإو «مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ميظعت كلذب
 لكو ءا يبنلل لافتحالا كلذ يف ةفطاع مهنم دجوي نأ ىلع ممهلا

 ال لب «ةدابع مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا ةبحم ؛ تادابعلا نم اذه

 هسفن نم ناسنإلا ىلإ بحأ هب لوسرلا نوكي ىتح ناميإلا متي
 ةالصلا هيلع لوسرلا ميظعتو «نيعمجأ سانلاو هدلاوو هدلوو
 نم هي يبنلا وحن فطاوعلا باهلإ كلذك «ةدابعلا نم مالسلاو

 دلومب لافتحالاف نذإ «هتعيرش ىلإ ليملا نم هيف امل ءًاضيأ نيدلا

 اذإو «ةدابع ةئ هلوسر ميظعتو هللا ىلإ برقتلا لجأ نم هيب يبنلا
 ءهنم سيل ام هللا نيد يف ثدحي نأ ًادبأ زوجي ال هنإف ةدابع ناك
 اذه يف دجوي هنأ عمسن اننإ مث «مرحمو ةعدب دلوملاب لافتحالاف



 مالسإلا ناكرأ ىواتف

 الو «سح الو ‹ عرش هرقي ال ام ةميظعلا تاركنملا نم لافتحالا

 هيلع لوسرلا يف ولغلا اهيف يتلا دئاصقلاب نونغتي مهف «لقع
 نمو - هللاب ذايعلاو - هللا نم ربكأ هولعج ىتح «مالسلاو ةالصلا
 يلاتلا ىلت اذإ هنأ نيلفتحملا ضعب ةهافس نم عمسن اننأ ًاضيأ كلذ

 لجر مايق ًاعيمج اوماق «ىفطصملا دلو» هلوق ىلإ لصو مث دلوملا ةصق

 اذهو اهل ًالالجإ موقنف ترضح 4 لوسرلا حور نإ نولوقي دحاو

 هركي ناك ءب لوسرلا نأل اوموقي نأ بدألا نم سيل هنإ مث « هفس

 ًاميظعت ام دشأو هل اًبح سانلا دشأ مهو هباحصأو «هل مايقلا

 يح وهو كلذل هتيهارك نم نوري امل هل نوموقي ال دي لوسرلل
 ؟تالايخلا هذبب فيكف

 نورقلا ضم دعب تلصح  دلوملا ةعدب ىنعأ  ةعدبلا هذهو

ONSسحر  UEةركلا نرمألا هده هس اوكي  
 نيب طالتخالا نم اهيف لصحي امع اًلضف «نيدلا لصأب لخت يتلا

 :تاركتملا نم كلذ رع و ءاسنلاو لاجرلا
 كنف عي 003

 ؟مألا ديع ىمسي امب لافتحالا مكحام 9٠١: س
 اهلك ةيعرشلا دايعألا فلاخت ىتلا دايعألا لك نإ :باوجلا

 امبرو «حلاصلا فلسلا دهع يف ةفورعم نكت مل «ةثداح عدب دايعأ

 ةعدبلا نم اهيف نوكيف ءًاضيأ نيملسملا ريغ نم اهؤشنم نوكي
 دنع ةفورعم ةيعرشلا دايعألاو «- ىلاعتو هناحبس - هللا ءادعأ ةهماشم

 عوبسألا ديعو «ىحضألا ديعو ءرطفلا ديع يهو ؛مالسإلا لهأ
 «ةثالثلا دايعألا هذه ىوس دايعأ مالسإلا يف سيلو «ةعمجلا موي»



 DD ةديقعلا ىواتف

 يف ةلطابو اهيثدح ىلع ةدودرم اهنإف كلذ ىوس تثدحأ دايعأ لكو

 انرمأ يف ثدحأ نم» : ةي ىبنلا لوقل - ىلاعتو هناحبس - هللا ةعيرش

 هللا دبع لوتقم ريغ هيلع دودرم ىأ روھ عم سلام اذه

 نيبت اذإو . "ئر وهف انرمأ هيلع سيل المع لمع نم» : ظفل ينو
 «مألا ديع ىمسملاو لاؤسلا يف ركذ يذلا ديعلا يف زوجي ال هنإف كلذ

 حرفلا راهظإك ؛ديعلا رئاعش نم ءيش ثادحإ هيف زوجي ال
 نأ ملسملا ىلع بجاولاو «كلذ هبشأ امو ايادهلا ميدقتو رورسلاو

 «هلوسرو - یلاعت - هللا هدح ام ىلع رصتقي نو هب رختفيو هنيدب زتعي
 ديزي الف هدابعل - ىلاعت - هللا هاضترا يذلا ميقلا نيدلا اذه يف كي

 عبتي ةَعّمِإ نوكي الأ ًاضيأ ملسملل يغبني يذلاو «هنم صقني الو هيف

 - ىلاعت - هللا ةعيرش ىضتقمب هتيصخش نّوكي نأ يغبني لب قعان لك

 نأل ءًايسأتم ال ةوسأ نوكي ىتحو «ًاعبات ال ًاعوبتم نوكي ىتح
 هللا لاق امك هوجولا عيمج نم ةلماك - هلل دمحلاو - هللا ةعيرش

 مكل ٌتيِضَرَو تمعن مكيلَع ُتممأو مكتيد مكل تلم ا مولا -:  یلاعت -
 ًاموي ا ىفتحي نأ نم خا مألاو .(7 :ةيآلا «ةدئاملا ةروس) 4 انيد ملَسِوْل

 نأو ءاهوعري نأ اهدالوأ ىلع قحلا اهل مألا لب «ةنسلا يف ًادحاو

 يف - لجو زع هللا ةيصعم ريغ يف اهتعاطب اوموقي نأو ءاهب اونتعي
 .ناكمو نامز لك

 دودرم حلصلاف روج حلص ىلع اوحلطصا اذإ باب «ملعلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 .(117) (17/14) ةلطابلا ماكحألا ضقن باب ةيضقألا باتك «ملسمو «(1741)

 .(18) (109/18) ةلطابلا ماكحألا ضقن باب ةيضقألا باتك «ملسم هجرخأ )١(



 ےک(
 ؟جاوزلا ةبسانمب وأ دالوألل داليملا دايعأ ةماقإ مكح ام : ٩۱ ست

 ديع ةعمجلا موي ىوس دايعأ مالسإلا يف سيل :باوجلا

 نم رشاعلاو «ناضمر نم رطفلا ديع لاوش نم موي لوأو «عوبسألا
 ةفرع لهأل ًاديع ةفرع موي ىمسي دقو ىحضألا ديع ةجحلا يذ رهش
 . ىحضألا ديعل ًاعبت ديع مايأ قيرشتلا مايأو

 جاوز ةبسانم وأ .هدالوأ وأ صخشلل داليملا دايعأ امأو

 . ةحابإلا نم برقأ ةعدبلل يهو ةعورشم ريغ اهلكف اهوحنو
 ني #

 نم ريثكو ضارمألا هتباصأف راد يف نكس صخش :۹۲ نب
 هل زوجي لهف رادلا هذه نم هلهأو وه مءاشتي هلعج ام بئاصملا

 ؟ببسلا اذهل اهكرت
 وأ «تابوكرملا ضعب وأ «لزانملا ضعب نوكي امبر :باوجلا

 امإ ؛هتبحاصم عم هتمكحب هللا لعجي ًاموئشم تاجوزلا ضعب

 اذه عيبب سأب الف اذه ىلعو «كلذ وحن وأ «ةعفنم تاوف وأ ًاررض

 لقتني اميف ريخلا لعجي نأ هللا لعلو «هريغ تيب ىلإ لاقتنالاو تيبلا

 ءرادلا :ثالث يف مؤشلا» :لاق هنأ هلك يبنلا نع درو دقو «هيلإ

 ضعبو «مؤش اهيف نوكي تابوكرملا ضعبف « "”(سرفلاو «ةأرملاو
 اذإف ءمؤش اهيف نوكي تويبلا ضعبو «مؤش نهيف نوكي تاجوزلا

 )١( سرفلا مؤش يف ركذي ام باب ءريسلاو داهجلا باتك «يراخبلا هجرخأ )۲۸٥۸(«

 مؤشلا هيف نوكي امو لأفلاو ةريطلا باب «مالسلا باتك «ملسمو )511705(.



 ةديقعلا ىواتف

 11 ت2 22ج 777777 تم
 هللا نأو - لجو زع- هللا ريدقتب هنأ ملعيلف كلذ ناسنإلا ىأر

 . رخآ لحم ىلإ ناسنإلا لقتنيل ؛ كلذ ردق هتمكحب - ىلاعتو هناحبس -
 . ملعأ هللاو

 ؟لسوتلا مكح ام :۹۳ نتن

 : لوقأف هيف باوجلا طسبن نأ بحنف مهم لاؤس اذه : باوجلا
 ىلإ هلصوت ةليسو ذختا يأ ءلسوتي لسوت ردصم :لسوتلا

 . ةدوصقملا ةياغلا ىلإ لوصولا بلط هلصأف «هدوصقم

 : نيمسق ىلإ لسوتلا مسقنيو

 : اهنم ركذن عاونأ ىلع وهو بولطملا ىلإ ةلصوملا ةحيحصلا

 ىلع كلذو - ىلاعت هللا ءامسأب لسوتلا :لوألا عونلا

 : نيهجو

 ءاج ام هلاثمو مومعلا ليبس ىلع كلذ نوكي نأ : لوألا هجولا
 مغلاو مهلا ءاعد يف - هنع هللا يضر  دوعسم نب هللادبع ثيدح يف

 ‹كديب يتيصان « كتمأ نبا .كدبع نبا .كدبع ين مهللا» : لاق

 كل وه مسا لكب مهللا كلأسأ ,كؤاضق يف لدع «كمكح يف ضام

 ل N و تع

 Ee لاعت - هللا ءامسأب لسوت انهف 0 دل . . يبلق

 ت د كل رق عسا نك كا ل



 مالسإلا ناكرأ ىواتف

 ےس پو
 لسوتي نأب صوصخلا ليبس ىلع كلذ نوكي نأ : يناثلا هجولا

 ءاج ام لثم «مسالا اذه بسانت ةصاخ ةجاحل صاخ مساب ناسنإلا

 ءاعد كلو يبنلا نم بلط ثيح هنع هللا يضر - ركب يبأ ثيدح يف

 ًاريثك ًاملظ يسفن تملظ نإ مهللا لق» :لاقف هتالص يف هب وعدي

 كنإ ىنمحر او .كدنع نم ةرفغم يل رفغاف .«تنأ الإ بونذلا رفغي الو

 هللا ىلإ لسوتو ةمحرلاو ةرفغملا بلطف . «ميحرلا روفغلا تنأ
 «روفغلا» امهو بولطملل نيبسانم هئامسأ نم نيمساب - ىلاعت -

 «ميحرلا»و

 ليو # :- ىلاعت  هلوق يف لخاد لسوتلا نم عونلا اذهو
 1 يس

 انه ءاعدلا نإف . لا لا

 . ةدابعلا ءاعدو «ةلأسملا ءاعد 0

 ًاضيأ وهو «هتافصب - ىلاعت هللا ىلإ لسوتلا :يناثلا عونلا

 : نيهجو ىلع هئامسأب لسوتلاك
 نإ مهللا» لوقت : نأك ًاّماع نوكي نأ :لوألا هجولا

 . كبولطم ركذت مث ڈ «ايلعلا كتافصو ىنسحلا كئامسأب

 0000101 TT : يناثلا هجولا

 : ثيدحلا يف ءاج ام لثم ‹«صاخ بولطمل «ةصاخ ةنيعم

 E ‹قلخلا ىلع كتردقو ‹بيغلا كملعب

 - ىلاعت - هلل لسوت انهف « "”«يل ًاريخ ةافولا تملع اذإ ينفوتو «يل

 ركذلا باتك «ملسمو (875) مالسلا لبق ءاعدلا باب «ناذألا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 )7177١5(. ركذلاب توصلا ضفخ بابحتسا باب ءرافغتسالاو ةبوتلاو ءاعدلاو

 .(17085) 57 باب ءوهسلا باتك «ىئاسنلا هجرخأ (۲)



 15 ةديقعلا ىواتف

 . بولطملل نابسانم امهو «ةردقلا»و «ملعلا» ةفصب

 دمحم ىلع لص مهللا :لثم ةيلعف ةفصب لسوتي نأ كلذ نمو
 . ميهاربإ لا ىلعو ميهاربإ ىلع تيلص امك «دمح لا ىلعو

 - لجو زع- هللا ىلإ ناسنإلا لسوتي نأ :ثلاثلا عونلا

 2. كب تنمآ نإ مهللا» :لوقيف هلك هلوسربو «هب ناميإلاب

 كب يناميإب مهللا» :لوقي وأ ««ينقفو وأ يل رفغاف كلوسربو

 قَلَح ىف كِإ # : - ىلاعت  هلوق هنمو «اذكو اذك كلأسأ كلوسربو

eند  

Eم كَ  
fاکا  

 ےس ےس

 n ا اني ايداتم

 .(۱۹۳ 2197 :ناتيآلا «نارمع لآ ةروس) 4 ر ارا م اَنْوَكو اكس اک

 رفكيو «بونذلا مهل رفغي نأ هب ناميإلاب - ىلاعت - هللا ىلإ اولسوتف
 .راربألا عم مهافوتيو تائيسلا مهنع

 لمعلاب - ىلاعتو هناحبس هللا ىلإ لسوتي نأ : عبارلا عونلا
 هيف اوتيبيل راغ ىلإ اووأ نيذلا ةثالثلا رفنلا ةصق هنمو ‹حلاصلا

 لك لسوتف ءاهتحزحز نوعيطتسي ال ةرخصب راغلا مهيلع قبطناف
 هربب - ىلاعت هللا ىلإ لسوت مهدحأف «هلعف حلاص لمعب هللا ىلإ مهنم
 لك لاق «هريجأل هءافوب ثلاثلاو «ةماتلا هتفعب يناثلاو «هيدلاوب
 نحن ام انع جرفاف كلجأ نم كلذ تلعف تنك نإ مهللا» : مهنم

 . حلاصلا لمعلاب هللا ىلإ لسوت اذهف «ةرخصلا تجرفناف «هيف
 ينعي «هلاح ركذب - ىلاعت هللا ىلإ لسوتي نأ : سماخلا عونلا



 ڪس ب بلبس ي ۷
 نم هيلع وه امو هلاح ركذب - ىلاعت - هللا ىلإ لسوتي يعادلا نأ
 آمل نإ ّيَر## :- مالسلاو ةالصلا هيلع - ىسوم لوق هنمو «ةجاحلا
 هللا ىلإ لسوتي .(؟4 :ةيآلا «صصقلا ةروس) 4 قف ريح ْنِم لإ تلر

 ايركز لوق كلذ نم برقيو .ريخلا هيلإ لزني نأ هلاح ركذب - ىلاعت -
 َلَعَتْساَو يتم مظل َنَعَو نإ بر لاق » :- مالسلاو ةالصلا هيلع -
 ,(4 1 ةيآلا ءميرم ةروس) 4 اقم بر كياعدب نكح لَو ابي سر

 نرش ةحلاص باسا ا اج اهلك لیول لف عاونأ هذهف
 . اهب لسوتلاب دوصقملا

 لجرلا ءاعدب - لجو زع - هللا ىلإ لسوتلا : سداسلا عونلا
 اوناك  مهنع هللا يضر  ةباحصلا نإف «هتباجإ ىجرت يذلا حلاصلا

 يفف صاخ ءاعدو «ماع ءاعدب مهل هللا وعدي نأ اي يبنلا نولأسي
 الجر نأ  هنع هللا ىضر كلام نب سنأ ثيدح نم نيحيحصلا

 تكله هللا لوسر اي :لاقف بطخبي يب يبنلاو ةعمجلا موي لخد
 هيدي ايب يبنلا عفرف ءانثيغي هللا عداف لبسلا تعطقناو لاومألا
 رطملاو الإ هربنم نم لزن امف تارم ثالث «انثغأ مهللا» :لاقو

 ىرخألا ةعمجلا ينو .الماك ًاعوبسأ رطملا يقبو «هتيحل نم رداحتي
 هللا لوو اي. لاف بطخي هک لاو غ وأ لجرلا كلذ ءاج
 26 يبنلا عفرف ءانع اهكسمي نأ هللا عداف ءانبلا مدهتو «ءاملا قرغ
 ءامسلا نم ةيحان ىلإ ريشي امف «انيلع الو انيلاوح مهللا» : لاقو هيدي

 ةدع كانهو . ”سمشلا يف نوشمي سانلا جرخ ىتح «تجرفنا الإ

 76 ف عماجلا دجسملا يف ءاقستسالا باب ءاقستسالا باتك ‹«يراخبلا هجرخأ )۱(

 (RAV) ءاقستسالا يف ءاعدلا باب ءءاقستسالا ةالص باتك ءملسمو



 ةديقعلا ىواتف

 ارس

 ‹صوصخلا هجو ىلع مهل وعدي نأ ِةكَك يبنلا ةباحصلا لأس عئاقو

 ةنجلا نولخدي ًافلأ نيعبس هتمأ يف نأ ركذ ءاي ىبنلا نأ كلذ نمو

 الو «نووتكي الو «نوقرتسي ال نيذلا مهو باذع الو باسح ريغب

 اي :لاقو نصحم نب ةشاكع ماقف «نولكوتي مهبر ىلعو «نوريطتي
 ًاضيأ اذهف ۲ مهنم تنأ» :لاقف مهنم ىنلعجي نأ هللا عدا هللا لوسر

 هتباجإ ىجرت صخش نم ناسنإلا بلطي نأ وهو زئاجلا لسوتلا نم
 ديري لئاسلا نوكي نأ ىغبني يذلا نأ الإ ءهل  ىلاعت هللا وعدي نأ

 ال ىتح «ءاعدلا هنم بلط يذلا هيخأ عفنو ءهسفن عفن كلذب
 عفنو كيخأ عفن تدرأ اذإ كنأل «ةصاخ هسفنل لاؤسلا ضحمتي

 رهظ يف هيخأل اعد اذإ ناسنإلا نإف ؛هيلإ ناسحإ اذه يف راص كسفن

 نم نوكي كلذك وهو «لثمب كلو نيمآ» :كلملا لاق بيغلا
 . نينسحملا بحي هللاو ءاعدلا اذه نينسحملا

 :وهو حيحصلا ريغ لسوتلا :  يناثلا مسقلا

 امب يأ «ةليسوب سيل امب  ىلاعت هللا ىلإ ناسنإلا لسوتي نأ
 وغللا نم كلذ لثمب لسوتلا نأل ؛ةليسو هنأ عرشلا يف تبثي مل

 لسوتي نأ كلذ نمو «لوقنملاو «لوقعملل فلاخملا لطابلاو

 وعدي نأ تيملا اذه نم بلطي تيم ءاعدب  ىلاعت - هللا ىلإ ناسنإلا

 ناسنإلا هفس نم لب «ةحيحص ةيعرش ةليسو سيل اذه نأل ؛هل هللا

 عطقنا تام اذإ تيملا نأل ؛هل هللا وعدي نأ تيملا نم بلطي نأ

 ءال ىبنلا ىتح «هتوم دعب دحأل وعدي نأ دحأل نكمي الو .هلمع

 «ملسمو ‹(0۷۰0) 4 .هريغ ىوك وأ ىوتكا نم باب «بطلا باتك «يراخبلا هجرخأ قل

 )۲۲١(. باسح ريغب ةنجلا نيملسملا نم فئاوط لوخد ىلع ليلدلا باب «ناميإلا باتك
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 ااا ا ا تك

 يضر - ةباحصلا لسوتي م اذهلو «هتوم دعب دحأل وعدي نأ نكمي ال

 نإف «هتوم دعب ءاي هلوسر نم ءاعدلا بلطب هللا ىلإ  مهنع هللا

 مهللا» :لاق  هنع هللا يضر  رمع دهع يف بدجلا مهباصأ امل سانلا

 انيبن معب كيلإ لسوتن انإو ءانيقستف انيبنب كيلإ لسوتن انك انإ
 ولو .- ىلاعت هللا اعدف  هنع هللا ىضر  سابعلا ماقف “”«انقساف

 نمو رمع ناكل ةحيحص ةليسوو ًاغئاس تيملا نم ءاعدلا بلط ناك

 هءاعد ةباجإ نأل هِي هللا لوسر نم كلذ نوبلطي ةباحصلا نم هعم

 نأ مهملاف  هنع هللا يضر  سابعلا ءاعد ةباجإ نم برقأ ءاي

 لحي ال لطاب لسوت تيم نم ءاعدلا بلطب - ىلاعت - هللا ىلإ لسوتلا
 .زوجي الو

 هاجب ناسنإلا لسوتي نأ :حيحصب سيل يذلا لسوتلا نمو

 ىلإ ةبسنلاب ًاديفم سيل هِي لوسرلا هاج نأ كلذو هيي ىبنلا

 سيلف ىعادلل ةبسنلاب امأ لي لوسرلا الإ ديفي ال هنأل «ىعادلا

 ةليسولا ذاختا لسوتلا نأ مدقت دقو «هب هللا ىلإ لسوتي ىتح ديفمب

 هاج هل هِي لوسرلا نوك نم تنأ كتدئاف امف .رمثت ىتلا ةحلاصلا

 مهللا لقف حيحص هجو ىلع هللا ىلإ لسوتت نأ تدرأ اذإو !؟هللا دنع

 اذه نإف كلذ هبشأ امو كلوسرل يتبحمب وأ «كلوسربو كب يناميإب
 . ةعفانلا ةحيحصلا ةليسولا

 اوطحق اذإ ءاقستسالا مامإلا سانلا لاؤس باب «ءاقستسالا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 )0600١(.



 ةديقعلا ىواتف
LTD 

 ؟ءاربلاو ءالولا وهام :95 س

 نم ناسنإلا أربتي نأ  هناحبس - هلل ءالولاو ءاربلا : باوجلا

 شا كَل تناك دک ل :- ىلاعتو هناحبس لاق امك هئم هللا أربت ام لك
 نم ودب اوو مكن ورب اإ ممول اولا د ةفعم َبدَلاَو ميهرزإ جف ٌةَئَسَح
 «ةنحتمملا ةروس) ادب سصتسْلاَو ةوادملا كتو انب اديو ي انفك هلأ نوم
 ناو » : هناحبس لاق امك نيكرشملا موقلا عم اذهو .(؛ :ةيآلا

 يكرم نم مره نأ ريكا جلا مي الآ لإ ولوو هنأ تق
 لك نم أربتي نأ نمؤم لك ىلع بجيف .(۳ :ةيآلا «ةبوتلا ةروس) 4 ملوُسَرَو

 . صاخشألا يف اذهف . رفاكو كرشم
 هللا يضري ال لمع لك نم أربتي نأ ملسملا ىلع بجي كلذكو

 لاق امك «نايصعلاو قوسفلاك ءًارفك نكي مل نإو هلوسرو
 ہا رك يو ف نو یول ےک يح هَل كيلو » :- هناحبس -
 «تارجحلا ةروس) € تيوُدِييرلا ْمُه َكَِلوأ ٌناَيَصِْلاَو ٌقوُسْصْلاَو َرُْكْلا
 .(۷ :ةيالا

 ىلع هيلاونف «ةيصعم هدنعو ناميإ هدنع نمؤم ناك اذإو
 ذخأت دقف ءانتايح يف يرجي اذهو «هيصاعم ىلع ههركنو «هناميإ
 هيف بغار كلذ عم تنأو ‹«همعطل هراك تنأو معطلا هيرك ءاودلا

 . ضرملا نم ءافش هيف نأل
 «رفاكلا هركي امم رثكأ ىصاعلا نمؤملا هركي سانلا ضعبو

 هلوسرلو هلل ودع رفاكلاف «قئاقحلل بلق وهو بجعلا نم اذهو

 ال انماء نبذل ايي ل انبولق لك نم ههركت نأ انيلع بجيو نينمؤمللو
 ت ني ْمكمَج ا ورت دقو وما مهل وقلت يؤ مدعو ىَوُدَع اود
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Tg aT. 

 يف اًددهج رشح مخ دا خيم لا اني ل ا 1غ لا وجر نحل
 نمو مدل امو مح آمي اات و ار أو لیت
 اا 4# # ١(. :ةيآلا «ةنحتمملا ةروس) 4 ٍلِيَسلَأ E لص نتف كا

 يدي مكي نمو يب ةينزأ مهني وا اكسل ول اذ ال اوما ذل

2 e 3 وم 000 

 .(ه5 فدا :ناتيآلا «ةدئاملا ةروس) يملا موفلا ىد هيل هلا نل منم ما

 كنيد عبو مهتلم 32 الإ كنم اوضري نل رافكلا ءالؤهو

 .ةرقبلا ةروس) © مهن مع ىح رتل الو دولا َكنَع صر نو
 دب نم کتودر ول بتكلا له لَن ريك دو # .(۱۲۰ :ةيآلا

 : رفكلا عاونأ لك يف اذهو ٠ لا ولا رو

 .داحلإلاو ءكرشلاو «بيذكتلاو «راكنإلاو 0

 فلأن نأ انل زوجي الو «مرح لمع لك نم أربتنف لامعألا امأ
 هلمع نم أربتن يصاعلا نمؤملاو ءاهب ذخأن نأ الو ةمّرحملا لامعألا

 .ناميإلا نم هعم ام ىلع هبحنو هيلاون اننكلو «ةيصعملاب
e e 2 

 ؟ةحايسلل رفسلا مكحو ؟رافكلا دالب ىلإ رفسلا مكحام : ٩١ نب
 : طورش ةثالثب الإ زوجي ال رافكلا دالب ىلإ رفسلا : باوجلا
 . تاهبشلا هب عفدي ملع ناسنإلا دنع نوكي نأ : لوألا طرشلا

 . تاوهشلا نم هعنمي نيد هدنع نوكي نأ : يناثلا طرشلا
 . كلذ ىلإ ًاجاتحم نوكي نأ : ثلاثلا طرشلا

 امل رافكلا دالب ىلإ رفسلا زوجي ال هنإف طورشلا هذه متت مل نإف
 ناسنإلا نأل لاملا ةعاضإ هيفو «ةنتفلا فوخ وأ ةنتفلا نم كلذ يف
 . رافسألا هذه يف ةريثك ًالاومأ قفني
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 دجوي ال ملع يقلت وأ «جالعل كلذ ىلإ ةجاحلا تعد اذإ امأ
 . هب سأب ال اذهف انفصو ام ىلع نيدو ملع هدنع ناكو هدلب يف

 ةجاحب سيل اذهف رافكلا دالب يف ةحايسلل رفسلا امأو

 رئاعش ىلع اهلهأ ظفاحي ةيمالسإ دالب ىلإ بهذي نأ هناكمإبو
 ضعب يف ةيحايس ًادالب تحبصأ هلل دمحلاو نآلا اندالبو «مالسإلا

 . اهيف هتزاجإ نمز يضقيو اهيلإ بهذي نأ هناكمإبف قطانملا
 داع

i 

 ؟هنوحصنت اذامبف رافكلا عم لمعي صخش : خيشلا ةليضف : 95 س

 بلطي نأ «رافكلا عم لمعي يذلا خألا اذه حصنن :باوجلا ٍ
 «مالسإلا ريغب نونيدي نمت هلوسرو هللا ءادعأ نم دحأ هيف سيل المع

 يف هنأل هيلع جرح الف رسيتي مل نإو «يغبني يذلا وه اذهف رسيت اذإف

 مهل ةدوم هبلق يف نوكي ال نأ طرشب نكلو «مهلمع يف مهو هلمع

 مالسلاب قلعتي اميف عرشلا هب ءاج ام مزتلي نأو «ةالاومو ةبحمو
 «مهزئانج عيشُي ال ًاضيأ كلذكو ءاذه وحنو مالسلا درو مهيلع

 لذب عم اهب مهئنه الو «مهدايعأ دهشي الو ءاهرضحي الو
 9 مالسإلا ىلإ مهتوعد يف ةعاطتسالا
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 ؟روظحملا يف عوقولا نود رافكلا دنع امن ديفتسن فيك : ٩۷ ست

 ؟كلذ يف لخد ةلسرملا حلاصملل لهو

 مسقني رافكلا مهو انؤادعأو هللا ءادعأ هلعفي يذلا : باوجلا

 : ماسقأ ةثالث ىلإ

 . تادابع :لوألا مسقلا
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 ےک ®
 . تاداع : يناثلا مسقلا

 . لامعأو تاعانص :ثكلاثلا مسقلا

 هبشتي نأ ملسم يأل زوجي ال هنأ مولعملا نمف : تادابعلا امأ
 ميظع رطخ ىلع هنإف ا نمو: اع قا مهب

 . مالسإلا نم هجورخو هرفك ىلإ ًايدؤم كلذ نوكي دقف
 لوقل مهب هبشتي نأ مرحي هنإف هريغو سابللاك :تاداعلا امأو

 . "”«مهنم وهف موقب هبشت نم» : لب يبنلا
 جرح الف ةماع حلاصم اهيف يتلا :فرحلاو تاعانصلا امأو

 ءهبشتلا باب نم اذه سيلو «هنم ديفتسنو هوعنص ام ملعتن نأ
 اهب ماق نم دعي ال يتلا ةعفانلا لامعألا يف ةكراشملا باب نم هنكلو

 . مهب ًاهبشتم
 1١ كلذ لاو را حلاضتلا لهوا لئاسلا لوق امأو

 ءالقتسم اليلد لعجت نأ يغبني ال ةلسرملا حلاصملا نإ : :لوقنف

 اهل دهش دقف ةحلصم اأ انققحت نإ ةلسرملا حلاصملا هذه لوقن لب

 نالطبلاب اهل دهش نإو «عرشلا نم نوكتو لوبقلاو ةحصلاب عرشلا
 .ةلسرم حلاصم ابنأ اهلعاف معز ولو ةلسرم حلاصم تسيل انف
 نم تناك نإ ؛لصألا ىلإ عجرت اهنإف اذه الو اذه ال ناك نإو

 تادابعلا ريغ نم تناك نإو «رظحلا تادابعلا يف لصألاف تادابعلا

 اليلد تسيل ةلسرملا حلاصملا نأ نيبتي اذبو «لحلا اهيف لصألاف

 )١( ةيبقألا يف ءاج ام باب «سابللا باتك «دواد وبأ هجرخأ )5٠71(.
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 N بإب ب ب تت

 ؟ةيبرعلا ةريزجلا ىلإ نيملسملا ريغ مادقتسا مكح ام : ۹۸ ست

 نأ ىشخأ ةيبرعلا ةريزجلا ىلإ نيملسملا ريغ مادقتسا : باوجلا

 ةريزج نم نيكرشملا اوجرخأ» :هتوم ضرم يف لاق هنأ يراخبلا
 دوهيلا ن نجرخأل» : لاق أ ملسم حيحص يفو . “(تبرعلا

E 

 . ةقلطم ةماقإ اوحنمي ال نأ طرشب زئاج ةجاحلا كلتب

 ا ل E زئاج انلق ثيحو

 هيلع بترت اذإ زئاجلا نأل ءًامارح راص قالخألا وأ ةديقعلا يف

 دساغملا نمو .مولعم وه امك لئاسولا ميرحت امدح راص ةدسفم

 نم« ديلع ياام اراز متع نع ندع امدكلا لع ةف لا
 هللو - نيملسملا يفو . مهتطلاخمب ةينيدلا ةريغلا باهذو ‹رفكلا

 . قيفوتلاو ةيادهلا هللا لأسن «ةيافكو ريخ  دمحلا
 د دا 17
 ني منح منك

 فلخت ببس نأ «سانلا ضعب يعدي :خيشلا ةليضف :99 سل
 امل برغلا نأ «كلذ يف مهتهبشو . مهنيدب مهكسمت وه نيملسملا

 هيلإ اولصو ام ىلإ اولصو ءاهنم اوررحتو تانايدلا عيمج نع اولخت
 دنع امب مهتهبش اوديأ امبرو ءيراضحلا مدقتلا نم

 .(or) . .ةمذلا لهأ ىلإ عفشتسي له باب ءريسلاو داهجلا باتك «يراخبلا هجرخأ )غ0(

 . )۱۷١۷( برعلا ةريزج نم ىراصنلاو دوهيلا جارخإ باب .ريسلاو داهجلا باتك « «ملسم هجرخأ قفز
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 ےس و
 ؟مكتليضف يأر امف عورزلاو ةريثكلا راطمألا نم برغلا

 وأ «ناميإلا فيعض نم الإ ردصي ال مالكلا اذه :باوجلا

 ةمألاف ءرصنلا بابسأب ملاع ريغ «خيراتلاب لهاج «ناميإلا دوقفم
 ةزعلا اهل ناك مالسإلا ردص يف اهنيدب ةكسمتم تناك امل ةيمالسإلا

 ضعب نإ لب «ةايحلا يحاون عيمج يف ةرطيسلاو .ةوقلاو «نيكمتلاو

 ام الإ مولعلا نم هودافتسا ام اوديفتسي مل برغلا نإ :لوقي سانلا

 تفلخت ةيمالسإلا ةمألا نكلو «مالسإلا ردص يف نيملسملا نع هولقن

 ءالوقو «ةديقع «هنم سيل ام هللا نيد يف تعدتباو ءاهنيد نع ًاريثك
 نحنو ءريبكلا فلختلاو «ريبكلا رخآتلا كلذب لصحو ءالعفو

 ناك ام ىلإ انعجر ول اننإ - لجو زع - هللا دهشُتو نيقيلا ملع ملعن
 ىلع روهظلاو «ةماركلاو «ةزعلاانل تناكل ءاننيد يف انفالسأ هيلع

 مورلا كلم «لقره» «نايفس وبأ» ثّدح امل اذهلو .سانلا عيمج

 لوسرلا هيلع امب - ىمظع ةلود ربتعت تقولا كلذ يف مورلاو -
 ًاقح لوقت ام ناك نإ» :لاق .هباحصأو  مالسلاو ةالصلا هيلع -

 نم هباحصأو نايفس وبأ جرخ الو .«نيتاه يمدق تحت ام كلميسف

 ىنب كلم هفاخيل هنإ ةشبك يبأ نبا رمأ ٌرمأ دقل» :لاق ««لقره» دنع

 ْ .«رفصألا

 يف مدقتلا نم ةدحلملا ةرفاكلا ةيبرغلا لودلا يف لصح ام امأو
 نكل «هيلإ انتفتلا اننأ ول «هنم عنمي ال اننيد نإف ءاهريغو تاعانصلا

 الإو ءانايند انعيضو ءاننيد انعيض ءاذهو اذه انعيض فسألا عم

 :- ىلاعت هللا لاق لب «مدقتلا اذه ضراعي ال يمالسإلا نيدلا نإف

 ودع وہ توج ھر لیلا اَبَر مو وو ني معظم مهل اویو
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 وه » :- ىلاعت - لاقو ٠٠(. :ةيآلا ءلافنألا ةروس) € َْمُكحَّوُدَعَو ِهَّل

 ةروس) 4 قذر نم اوکو اہکاتم یف وشما الولد َضْراْلا مکل لص یا
 ٍضْرَأْلا نا مک ق ىلا وه # :- ىلاعت  لاقو ٠١(. :ةيآلا «كلملا
 نلعت يتلا تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ 4 :ةيالاب هةرقبلا ةوونت) # اعيمسج

 اهنيد «لصألا نم ةرفاك يه ةرفاكلا ممألا هذهف «نيدلا باسح
 ال ءءاوس دح ىلع اهداحلإو وهف ءٌلطاب نيد هيعدت تناك يذلا

 نک اني مسول ريع عتبي نمَو ال : لوقي - ىلاعتو هناحبس - هللاف . قرف
 نم باتكلا لهأ ناك نإو .(85 :ةيآلا «نارمع لآ ةروس) 4 ُهّنِم َلَّبَقِي
 نكل ءاهيف مهريغ نوفلاخي يتلا ايازملا ضعب مهل ىراصنلاو دوهيلا
 ال هنأ يب يبنلا مسقأ اذهلو ءءاوس مهريغو مه ةرخالل ةبسنلاب
 الإ هب ءاج ام عبتي ال مث ينارصن الو يدوب ةمألا هذه نم هب عمسي

 ىلإ اوبستنا ءاوس «نورفاك لصألا نم مهف «رانلا باحصأ نم ناك
 . اهيلإ اوبستني مل مأ «ةينارصنلا وأ «ةيدوهيلا

 اذهب نوباصي مهف اهريغو راطمألا نم مهل لصحي ام امأو
 ةايحلا يف مهتابيط مهل لجعتو ءًاناحتماو  ىلاعت هللا نم ءالتبا
 «باطخلا نب رمعل  مالسلاو ةالصلا هيلع  يبنلا لاق امك ءايندلا
 هللا لوسر اي :لاقف .رمع ىكبف ءريصح هبنج يف رثأ دق هآر دقو
 هذه ىلع تنأو «ميعنلا نم هيف نوشيعي اميف نوشيعي مورلاو سراف
 مهتايح يف مهتابيط مهل تلجع موق ءالؤه رمع اي) :لاقف .لاحلا

 مهنإ مث . "«ةرخالا انلو ءايندلا مهل نوكت نأ ىضرت امأ ءايندلا

 -.ملسمو )۲٤۲۸(« . . .ةفرشملا ةيلعلاو ةفرغلا باب «ملاظملا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(



 وه ام ةرمدملا فصاوعلاو «لزالزلاو ءايالبلاو ءطحقلا نم مهيتأي

 ءاهريغ يفو «فحصلا ينو «تاعاذإلا يف ًامئاد رشنيو «مولعم
 فرعي ملف هتريصب هللا ىمعأ «ىمعأ هنع لاؤسلا عقو نم نكلو

 زع - هللا ىلإ بوتي نأ هل يتحيصنو «رمألا ةقيقح فرعي ملو «عقاولا
 ىلإ عجري نأو «توملا هئجافي نأ لبق تاروصتلا هذه نع - لجو

 ةدايس الو «روهظ الو «ةمارك الو ءانل ةزع ال هنأ ملعي نأو «هبر

 لوقلا هقدصي ًاّيقيقح ًاعوجر «مالسإلا نيد ىلإ انعجر اذإ الإ
 نأو «قحب سيل لطاب رافكلا ءالؤه هيلع ام نأ ملعي نأو «لعفلاو

 هلوسر ناسل ىلعو «هباتك يف كلذب هللا ربخأ امك «رانلا مهاوأم

 ءالتبا الإ وه ام معنلا نم هب هللا مهدمأ يذلا دادمإلا اذه نأو ةا

 ىلإ ميعنلا اذه اوقرافو اوكله اذإ ىتح «تابيط ليجعتو ناحتماو
 هللا ةمكح نم اذهو «نزحلاو ملآلاو ةرسحلا مهيلع تدادزا ميحجلا

 نم اوملسي مل تلق امك مهنأ ىلع .ءالؤه ميعنتب - لجو زع

 ‹«فصاوعلاو ءطحقلاو «لزالزلا نم مهبيصت يتلا ثراوكلا
 ةيادحلا لاؤسلا هنع عقو نمل هللا لأسأف ءاهريغو تاناضيفلاو

 . ميرك داوج هنإ اننيد يف ًاعيمج انرصبي نأو قحلا ىلإ هدري نأو «قيفوتلاو
 دا 7
 تن خلت

 ؟مكتليضف هيجوت امف «بلقلا ةمالس
 ةيبرعلا ةغللا ىلع اهءارجإ ظافلألا حيحصتب دارأ نإ : باوجلا

 ظافلألا نوكت نأ ةديقعلا ةمالس ةهج نم مهي ال هنإف حيحص اذهف



 0 ةديقعلا ىواتف

 . ًاميلسو ًاموهفم ىنعملا مادام ةيبرعلا ةغللا ىلع ةيراج ريغ

 ىلع لدت يتلا ظافلألا كرت ظافلألا حيحصتب دارأ اذإ امأ
 نكمي الو .مهم اهحيحصت لب حيحص ريغ همالكف كرشلاو رفكلا

 ةينلا تمادام ءىش لك لوق يف كناسل قلطأ ناسنإلل لوقن نأ

 ةعيرشلا هب تءاج امب ةديقم تاملكلا لوقن لب «ةحيحص
 .ةيمالسإلا

 ؟«كمايأ هللا مادأ» ةرابع مكح ام ٠١١: نت

 نأل ءاعدلا يف ءادتعالا نم «كمايأ هللا مادأ» لوق :باوجلا
 هَ قبو () ناك نم لک » :- ىلاعت - هلوقل فانم لاحم مايألا ماود
 هلوقو .(۲۷ 257 :ناتيآلا ؛نمحرلا ةروس) 4 راذإلاو لجل وذ كير

 موو ءم ر

 « تودي مه تم نيإقآ دخلا كَ نع رشي الج امو 8# :- ىلاعت -
 EY N ةراشن)

 هجوب كلأسأ :لوقيف هللا هجوب لأسي سانلا ضعب ”٠١: س
 ؟لوقلا اذه يف مكحلا امف اذكو اذك هللا

 نم ًائيش ناسنإلا هب لأسي نأ نم مظعأ هللا هجو :باوجلا

 اهب لسوتي يتلا ةليسولاك - لجو زع - هللا هجوب هلاؤس لعجيو ايندلا
 الف «كلذب هيلإ لسوت يذلا لجرلا اذه نم هدوصقم لوصح ىلإ

 وأ «كيلع هللا هجو لقي ال يأ «لاؤسلا اذه لثم ىلع دحأ َنَمِدَقُي

 دعا د
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 ؟«رمع لاط» «كءاقب هللا لاطأ» لوق مكح ام : ٠٠۳ س

 لوط نأل ؛ءاقبلا لوطب لوقلا قلطي نأ ىغبني ال :باوجلا
 هرم اط نم: نالا رش نإف ا ن وکی دقو ی وكي دف ءاقنلا
 هوحنو هتعاط ىلع كءاقب هللا لاطأ لاق ولف اذه ىلعو «هلمع ءاسو

 . كلذب سأب الف

 «هللا» ةلالجلا ظفل ةباتك ناردجلا ىلع ىرن ام ًاريثك ٠١: 5 ںی

 ىلع وأ «عاقرلا ىلع كلذ دجن وأ ايب ءدمحم ةظفل اهبناجبو
 ؟حيحص اذه اهعضوم لهف «فحاصملا ضعب ىلع وأ «بتكلا

 ايب يبنلا لعجي اذه نأل ؛ حيحصب سيل اهعضوم :باوجلا
 نم يردي ال وهو ةباتكلا هذه ىأر ًادحأ نأ ولو خل اوا هلل اذن

 مسا ةلازإ بجيف «نالثامتم نايواستم امهنأ ًانيقي نقيأل امهم ىمسملا

 ةملك اهنإف ءاهدحو «هللا» : ةباتك يف رظنلا ىقبيو ءاي هللا لوسر

 هللا هللا» :نولوقي ءركذلا نع ًالدب اهنولعجيو «ةيفوصلا اهلوقي
 ىلع «دمحم» الو ««هللا» بتكي الف ءًاضيأ ىغلتف اذه ىلعو ««هللا

 .هريغ يف الو عاقّرلا يف الو «ناردجلا

 ؟«كلاح نع لأسي هللا» ةرابعلا هذه مكح ام : ۱۰١ س

 األ زوجت ال .«كلاح نع لأسي هللا» : ةرابعلا هذه : باوجلا

 نم اذهو «لأسي نأ ىلإ جاتحيف رمألا لهجي - ىلاعت هللا نأ مهوت

 د
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 ةديقعلا ىواتف

 ديري ال عقاولا يف اذه ديري ال لئاقلاو «ميظع ركنم رمأ هنأ مولعملا

 ديفت دق ةرابعلا هذه نكل «لاؤس ىلإ جاتحيو «ءيش هيلع ىفخي هللا نأ

 ءاهنع لودعلا بجاولاف «ىنعملا اذه مهوت وأ «ىنعملا اذه

 فطلي نأ»و ء«كب يفتحي نأ هللا لأسا» :لوقت نأب اهلادبتساو

 . اههبشأ امو ««كب
 تي تاي ح3

 رب و .(موح وق سل («هتمح رب هللا هلمغت»و .( ا نالف» لوق ام : 5
 ؟«هللا ةمحر ىلإ لقتنا»و

 ال «هتمحرب هللا هدمغت» وأ ,««موحرملا نالف» لوق :باوجلا

 سيلو «ءاجرلاو لؤافتلا باب نم «موحرملا» مهلوق نأل ءاهب سأب
 . هب سأب الف ءاجرلاو لؤافتلا باب نم ناك اذإو «ربخلا باب نم

 باب نم هنأ يل رهظي اميف كلذك وهف «هللا ةمحر ىلإ لقتنا» امأو

 الو بيغلا رومأ نم اذه لثم نأل ءربخلا باب نم سيلو «لؤافتلا

 . «ىلعألا قيفرلا ىلإ لقتنا» لاقي ال كلذكو «هب مزجلا نكمي

 # د % 

 مسب .نطولا مسبلا :تارابعلا هذه مكحام : ۱۰٩۷ سل

 ؟«ةبورعلا مسب «بعشلا
 ربعي هنأ كلذب دصقي ناسنإلا ناك اذإ تارابعلا هذه : باوجلا

 كربتلا دصق نإو «هب سأب ال اذهف دلبلا لهأ نع ربعي وأ برعلا نع
 ام بسحب ربكأ ًاكرش نوكي دقو «كرشلا نم عون وهف ةناعتسالاو

 .هب ناعتسا امب ميظعتلا نم هبحاص بلق يف موقي
FF ¥نيف  
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 . !؟ةكربلا انتراز» «؟انيلع تكرابت» ةماعلا لوق مكحام : ١٠١8 سل

 ام اذهب نوديري ال «انيلع تكرابت» ةماعلا لوق :باوجلا
 نم ةكرب انباصأ نوديري امنإو - لجو زع - هللا ىلإ ةبسنلاب هنوديري

 امل ريضح نب ديسأ لاق «ناسنإلا ىلإ اهتفاضإ حصي ةكربلاو « كئيجم
 هذه ام١ :لاق اهنم عاض يذلا ةشئاع دقع ببسب مميتلا ةيآ تلزن

 . ©« ركب يبأ لآ اي مكتكرب لوأب
 : نيرمأ نم ولخي ال ةكربلا بلطو

 ET : لوألا رمألا

 ةروس) كرام هتلر عك اهو # :- یلاعت هللا لاق ميركلا نآرقلا

 هل لصح هب دهاجو هب ذخأ نم نأ هتكرب نمف .(97 :ةيآلا «ماعنألا

 فرحلا نأ هتكرب نمو «كرشلا نم ةريثك ًامأ هب هللا ذقنأف .حتفلا
 . تقولاو دهجلا ناسنإلل رفوي اذهو تانسح رشعب دحاولا

 لثم «مولعم يسح رمأب ةكربلا بلط نوكي نأ : يناثلا رمألا

 نب ديسأ لاق ءريخلا ىلإ هتوعدو هملعب هب كربتي لجرلا اذهف ملعلا
 ىلع يرجي دق هللا نإف «ركب يبأ لآ اي مكتكرب لوأب هذه ام» ريضح
 . رخالا دي ىلع هيرجي ال ام ريخلا رومأ نم سانلا ضعب يديأ

 نأ نولاجدلا همعزي ام لثم ةلطاب ةموهوم تاكرب كانهو

 هبشأ امو هتكرب نم مكيلع لزنأ يلو هنأ نومعزي يذلا تيملا ًآنالف

 اذه يف رثأ ناطيشلل نوكي دقو ءاهل رثأ ال ةلطاب ةكرب هذهف «كلذ

 مدخي ناطيشلا نأ ثيحب ةيسح ًاراثآ نوكت نأ ودعت ال اهنكل رمألا

 . ةنتف كلذ يف نوكيف خيشلا اذه

 .(۲۸۹) مميتلا باب «ضيحلا باتك «ملسمو .(۳۳۲) مميتلا باتك «يراخبلا هجرخأ (۱)



 ةديقعلا ىواتف

 ؟ةحيحصلا وأ ةلطابلا تاكربلا نم هذه له ةفرعم ةيفيك امأ

 نيعبتملا نيقتملا هللا ءايلوأ نم ناك نإف .ءصخشلا لاحب كلذ فرعيف

 ال ام ةكربلاو ريخلا نم هيدي ىلع لعجي دق هللا نإف ةعدبلا نع نيدعتبملا ةنسلل

 هتك رب نإف لطاب ىلإوعديوأ «ةنسلاو باتكلل افلام ناك نإ امأ «هريغل لصحي
 . هلطاب ىلع ةدعاسم هل نيطايشلا اهعضت دقو «ةموهوم

 ؟هللا ةيانع تلخدتو ؟ردقلا لخدت : مهلوق مكحام : ۱۰۹ س

 ردقلا نأ ينعت اهنأل حلصت ال «ردقلا لخدت» مهلوق : باوجلا

 وه  ردقلا يأ هنأ عم ءرمألا ىلع لفطتملاك هنأو لخدتلاب ىدتعا

 ءاضقلا لزن نكلو :لاقُي نأ حصألاو !؟لخدت لاقي فيكف لصألا

 (هللا ةيانع تلخدت» كلذ لثمو «كلذ وحنو ردقلا بلغ وأ ردقلاو

 . هللا ةيانع تضتقا وأ «هللا ةيانع تلصح ةملكب اهلادبإ ىلوألا

 ىلإ ةوعد يهو ««ركفلا ةيرح» «ةملك أرقنو عمسن ٠1١١: نتن
 ؟كلذ ىلع مكقيلعت امف «داقتعالا ةيرح

 ناسنإلا نوكي نأ زيجي يذلا نأ كلذ ىلع انقيلعت : باوجلا

 نم لك نأل «رفاك هنإف نايدألا نم ءاش ام دقتعي ءداقتعالا رح
 للاب رفاك هنإف ءا دمحم نيد ريغب نيدتي نأ هل غوسي ًادحأ نأ دقتعا

 . هلتق بجو الإو بات نإف «باتتسي - لجو زع -
 - لجو زع هللا نم ىحو اهنكلو ءًاراكفأ تسيل نايدألاو

 لك فا د ةيلكلا ههو هلع داع نسل لسو لع لرش
 بتكلا سيماوق نم فذحت نأ بجي .نيدلا اهب دصقي يتلا - ركف
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 نع لاقي نأ وهو ءدسافلا ىنعملا اذه ىلإ يدؤت اهنأل «ةيمالسإلا

 ةينارصنلاب ينعأو -ركف ةيدوهيلاو «ركف ةينارصنلاو «ركف : مالسإلا
 درجم عئارشلا هذه نوكت نأ ىلإ يدؤيف  ةيحيسملاب اهلهأ اهيمسي يتلا
 ةيوامسلا نايدألا نأ عقاولاو «سانلا نم ءاش نم اهقنتعي ةيضرأ راكفأ

 ىحو اهنأ ىلع ناسنإلا اهدقتعي - لجو زع هللا دنع نم ةيوامس نايدأ

 ١ . «ركفا اهيلع قلطُي نأ زوجي الو «هدابع اهب دبعت هللا نم
 امب نيدتي نأ دحأل زوجي هنأ دقتعا نم نأ :باوجلا ةصالخو

 هللا نال - لجو زع هللاب رفاك هنإف هب نيدتي اميف رح هنأو ءاش

 لآ ةروس) هن لبق ناف اتيو علسِِل ريع تبي نمو # : لوقي - ىلاعت -
 لآ ةروس) € كسلا هلأ دنع تلا دل # : لوقيو .(40 :ةبآلا «نارمع
 مالسإلا ىوس ًانيد نأ دقتعي نأ دحأل زوجي الف .(14 :ةيآلا «نارمع
 لهأ حرص دقف اذه دقتعا اذإ لب «هب دبعتي نأ ناسنإلل زوجي زئاج
 . ةلملا نع اجر ًارفك رفاك هنأب ملعلا

 تي م 3

 مالسإلا مكح ام يتفملل ناسنإلا لوقي نأ زوجي له 1١١١: س
 ظ ؟مالسإلا يأر ام وأ ؟اذكو اذك يف

 وأ ««اذك يف مالسإلا مكح ام» لاقي نأ يغبني ال :باوجلا
 مكح هلاق ام نوكي الف ءىطخي دق هنإف «اذك يف مالسإلا يأر ام»
 ام :لوقي نأ لثم سأب الف ًاحيرص اصن مكحلا ناك ول نكل «مالسإلا
 انآ ةتيملا لكأ يف مالسإلا مكح :لوقنف ؟ةتيملا لكأ يف مالسإلا مكح
 . مارح
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 اذك لصحي نأ فورظلا تءاش» :لوق مكح ام : ۱١١۲ سل
 ؟«اذكو اذك رادقألا تءاش»و ««اذكو

 «فورظلا تءاش»و ««رادقألا تءاش» :لوق :باوجلا

 ال نمزلاو ءنامزألا وهو فرظ عمج فورظلا نأل ؛ةركنم ظافلأ
 امنإو «هل ةئيشم ال ردقلاو ءردق عمج رادقألا كلذكو «هل ةئيشم

 ردق ىضتقا» :ناسنإلا لاق ول معن - لجو زع هللا وه ءاشي يذلا

 رادقألل فاضت نأ زوجي الف ةئيشملا امأ .هب سأب الف . «اذكو اذك هللا

 ةدارإلا امنإ «فصولل ةدارإ الو «ةدارإلا يه ةئيشملا نأل

 . فوصوملل
 ني دي 53

 ١ ؟ديهش نالف لوق مكح ام *1١١: س

 ديهش هنأب دحأل ةداهشلا نأ كلذ ىلع باوجلا :باوجلا

 | : نيهجو ىلع نوكت
 ليبس يف لتق نم لك لاقي نأ لثم فصوب ديقت نأ :امهدحأ

 نوعاطلاب تام نمو «ديهش وهف هلام نود لتق نمو «ديهش وهف هللا

 كنأل «صوصنلا هب تءاج امك زئاج اذهف «كلذ وحنو ديهش وهف

 ريغ هنأ - زئاج  انلوقب ينعنو ءب هللا لوسر هب ربخأ امب دهشت
 هللا لوسر ربل ًاقيدصت ةبجاو كلذب ةداهشلا تناك نإو «عونم

 صخشل لوقت نأ لثم نيعم صخشب ةداهشلا ديقت نأ : يناثلا

 تقفتا وأ ءب يبنلا هل دهش نمل الإ زوجي ال اذهف ءديهش هنإ هنيعب
 اذهل هللا همحر  يراخبلا مجرت دقو «كلذب هل ةداهشلا ىلع ةمألا
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 ىلع يأ» 5/9٠١ حتفلا يف لاق «ديهش نالف لاقي ال باب» :هلوقب

 رمع ثيدح ىلإ راشأ هنأكو «يحولاب ناك نإ الإ كلذب عطقلا ليبس

 نالف تامو ءديهش نالف مكيزاغم يف نولوقت :لاقف بطخ هنأ

 نکو مولر : ال الأ ءهتلحار رقوأ دق نوكي دق هلعلو ًاديهش

 وهف لتق وأ هللا ليبس يف تام نم لَك هللا لوسر لاق امك اولوق

 امهريغو روصنم نب ديعسو دمحأ هجرخأ نسح ثيدح وهو «ديهش
 .همالك .ه .| «رمع نع ءافجعلا يبأ نع نيريس نب دمحم قيرط نم

 نوك طرشو «هب ملع نع الإ نوكت ال ءيشلاب ةداهشلا نألو

 ةنطاب ةين ىهو ايلعلا ىه هللا ةملك نوكتل لتاقي نأ ًاديهش ناسنإلا

 لثم» : كلذ ىلإ ًاريشم كي يبنلا لاق اذهلو ءاهب ملعلا ىلإ ليبس ال
 :لاقو . ا ع ع هللاو هللا ليبس يف دهاجملا

 ملكي نمب ملعأ هللاو هللا ليبس يف دحأ ُملُكُي ال هديب يسفن يذلاو»

 «مدلا نول نوللا امد بعثي هملكو ةمايقلا موي ءاج الإ هليبس يف

 .ةريره يآ ثيدح نم يراخبلا امهاور . "””(كسملا حبر حيرلاو

 هب هل دهشن الو «كلذ هل وجرن اننإف حالصلا هرهاظ ناك نم نكلو

 يف هلماعن اننكلو «نيتبترملا نيب ةبترم ءاجرلاو .نظلا هب ءيسن الو

 نفد هللا ليبس يف داهجلا يف ًالوتقم ناك اذإف ءادهشلا ماكحأب ايندلا

 نيرخآلا ءادهشلا نم ناك نإو «هيلع ةالص ريغ نم هبايث يف همدب
 . هيلع ىلصيو نفكيو لسغي هنإف

 هلامو هسفنب دهاجي نمؤم سانلا لضفأ باب ءريسلاو داهجلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 . (۲۷۸۷) . . . هلل ليبس يف
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 ةداهشلا كلت نم مزل ديهش هنأ هنيعب دحأل اندهش ول اننألو
 ال مهنإف ةنسلا لهأ هيلع ناك ام فالخ اذهو ةنجلاب هل دهشن نأ

 «صخشلاب وأ فصولاب لكك يبنلا هل دهش نمل الإ ةنجلاب نودهشي
 ىلع ةمألا تقفتا نمل كلذب ةداهشلا زاوج ىلإ مهنم نورخآ بهذو
 هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش بهذ اذه ىلإو هيلع ءانثلا
 : لات

 الإ ديهش هنأ هنيعب صخشل دهشن نأ زوجي ال هنأ نيبت اذهبو
 كلذ هل وجرن اننإف حالصلا هرهاظ ناك نم نكل «قافتا وأ صنب
 هناحبس  هقلاخ دنع هملعو «هتبقنم يف فاك اذهو «قبس امك
 لاو

 ات دي اك

 ؟«ةفدَص١ ةملك لامعتسا يف مكتليضف يأر ام : 1١5 نتن

 فراعتم رمأ اذهو هب سأب ال هنأ لوقلا اذه يف انيأر :باوجلا
 لوسر انفداص هللا لوسر انفداص ريبعتلا اذ ثيداحأ هيف نأ نظأو
 . “(«صوصخل ا اذه يف نيعم ثيدح نآلا ينرضحي ال نكل» هللا

 نأل «عقاو رمأ ناسنإلا لعفل ةبسنلاب ةفدصلاو ةفداصملاو

 نحو «هب روعش ريغ نم ءيشلا هفداصي دقف بيغلا ملعي ال ناسنإلا

 ءاذه عقي ال هللا لعفل ةبسنلاب نكل هل عقوت الو هل تامدقم ريغ

 هناحبس - وهو رادقمب هدنع ءيش لکو «مولعم هللا دنع ءيش لك نف

 انأ يل ةبسنلاب نكل ءًادبأ ةفدص هيلإ ةبسنلاب ءايشألا عقت ال - ىلاعتو

 ءملسم .(0151) اهجوز تيب يف ةأرملا لمع باب «تاقفنلا باتك «يراخبلا )١(

 .(5595) )5591١( ةباحصلا لضف باتك



 مالسإلا ناكرأ ىواتف ١

 لاقي اذهف تامدقم لودبو روعش نودبو داعيم نودب لباقتن تنأو

 الو عنتمم رمأ اذهف هللا لعفل ةبسنلاب امأو ؛هيف جرح الو «ةفدص هل

 .زوجي

 حلطصم يف ًاريخ هللا هازج - خيشلا ةليضف يأر ام : ۱۱١ سل

 ؟«يمالسإ ركفم»و «يمالسإ ركف»

 اهني ردح يتلا ظافلألا نم «يمالسإ ركف» ةملك : باوجلا

 ءدرلاو ذخألل ةلباق راكفأ نع ةرابع مالسإلا انلعج اننأ اهاضتقم ذإ

 . رعشن ال ثيح نم مالسإلا ءادعأ انيلع هلخدأ ميظع رطخ اذهو

 لجرلل فصو هنأل ًاسأب هيف ملعأ الف «يمالسإ ركفم» امأ

 .ًاركفم نوكي «ملسملا لجرلاو ملسملا
 # م ¥+ 

 وه له «(ةيحللا لثم) «بلو روشق ىلإ نيدلا ميسقت : ١١١ س
 ؟حيحص

 «ءىطاخ ميسقت «بلو روشق ىلإ نيدلا ميسقت :باوجلا

 زع - هلل هبرقي ا «دبعلل عفان هلكو 0 هلك نيدلاف «لطابو

 هناميإ ةدايزب ءءرملا هب عفتني هلكو «ءرملا هيلع باثي هلكو - لجو
 «تائيهلاو سابللاب ةقلعتملا لئاسملا ىتح لجو زع - هبرل هتابخإو

 - لجو زع - هللا ىلإ ًابرقت ناسنإلا اهلعف اذإ اهلك ءاههبشأ امو

 ال ملعن امك روشقلاو «كلذ ىلع باثي هنإف ءب هلوسرل ًاعابتاو

 ةيمالسإلا ةعيرشلاو يمالسإلا نيدلا يف سيلو «ىمرت لب ءاهب عفتني
 اذإ ءرملا هب عفتني بل ةيمالسإلا ةعيرشلا لك لب «هنأش اذه ام



 ةديقعلا ىواتف

1 6 1# 1 01 
 نيذلا ىلعو ءب هللا لوسر هعابتا يف نسحأو «هلل ةينلا صلخأ
 اوفرعي ىتح ءاّيدج ًاريكفت رمألا يف اوركفي نأ «ةلاقملا هذه نوجوري

 هذه لثم اوعدي نأو «هوعبتي نأ مهيلع مث .«باوصلاو قحلا

 ةريبك ةمهم رومأ هيف يمالسإلا نيدلا نأ حيحص «تاريبعتلا

 : هلوقب ايب لوسرلا اهنيب يتلا «ةسمخلا مالسإلا ناكرأك «ةميظع

 لوسر ادمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش : سمخ ىلع مالسإلا ينب»
 هللا تيب جحو ‹ناضمر موصو .ةاكزلا ءاتيإو .ةالصلا ماقإو ‹ هللا

 اهب عفتني ال ٌروشق هيف سيل هنكل «كلذ نود ءايشأ هيفو . “”«مارحلا

 .اهحرطيو اهيمري لب «ناسنإلا
 نأل «ةدابع اهءافعإ نأ بير الف :ةيحللا ةلأسمل ةبسنلاب امأو

 اهب برقتي ةدابع وهف هِي يبنلا هب رمأ ام لكو «هب رمأ واب يبنلا
 اک يبنلا يده نم اهنإ لب لب هيبن رمأ هلاثتماب «هبر ىلإ ناسنإلا
 لاق هنأ قو راه نا لات تالا لاف ابك يسال هناوحعإ ركاتسو
 464 :ةيآلا فلق ةزؤش) 4 أرب الو تحلب دْمْلَت ال متي ول

 سانلا رطف يتلا ةرطفلا نم ةيحللا ءافعإ نأ كك يبنلا نع تبثو

 روشقلا نم سيلو «ةداعلا نم سيلو «ةدابعلا نم اهؤافعإف ءاهيلع

 .همعزي نم همعزي امك

 ني دم ردك

 ؟«ريخألا هاوثم يف نفد» مهلوق مكح ام : ۱١۷ س
 ؛زوجي الو مارح «ريخألا هاوثم يف نفد» لئاقلا لوق : باوجلا

 «ناميإلا باتك «ملسمو «(۸) مكناميإ مكؤاعد باب «ناميإلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 )١5(. ماظعلا همئاعدو مالسإلا ناكرأ نايب باب
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 ےک چر
 اذهو «هل ءيش رخآ ربقلا نأ هاضتقمف ريخألا هاوثم يف تلق اذإ كنأل

 سيل ربقلا نأ نيملسملا ةماعل مولعملا نمو «ثعبلا راكنإ نمضتي
 ءيش رخآ ربقلاف «رخآلا مويلاب نونمؤي ال نيذلا دنع الإ «ءيش رخآ
 يبارعأ عمس دقو ءربقلا هدنع ءيش رخآ سيلف ملسملا امآ ع

 املا مر ی 2 راکتلا دملا ٭ :- ىلاعت - هلوق أرقي الجر
 يذلا نأل «ميقمب رئازلا ام هللاو» :لاقف .(۲ ء١ :ناتيآلا «رثاكتلا ةروس)

 . حيحص اذهو ثعب نم دبالف يشمي روزي

 ىوثملا هنإ ربقلا نع لاقي الف ةرابعلا هذه بنجت بجي اذهل
 . ةمايقلا موي يف رانلا امإو «ةنجلا امإ ريخألا ىوثملا نأل «ريخألا

 تن FF ل

 ىلع يحيسملاو «ةينارصنلا ىلع ةيحيسملا قالطإ 1١١6: س
 ؟حبحص وه له «ينارصنلا

 ةثعب دعب حيسملا ىلإ ىراصنلا باستنا نأ كش ال :باوجلا

 اونمال ًاحيحص ناك ول هنأل ؛حيحص ريغ باستنا ءا يبنلا
 ها وس حيسملاب ناميإ ءم دمحمب مهناميإ نإف ل دمحمب

 یس لا6 : لاق  ىلاعت هللا نأل مالسلاو ةالصلا هيلع  ميرم

 كفو رولا ن نم عدي نيب امل اكرم کک د هلآ وسر نِ لي ِهيرْسِإ نب ےک جره نبأ
 501 2 رص 7 و

 ةروس) € نوي رح اداه أولا ت أب مهَءاج اج امل دمخ هسا ی ىلع و ر
 لإ دمحمب میرم نبا ىسيع حيسملا مهرشيي لو .(5 :ةيآلا «فصلا

a Oy 
 نوكت نأ نع الضف ءالقع سانلا ىندأ نم يتآت نأ نكمي ال لوقلا

 ميرم نبا ىسيع مزعلا ولوأ ماركلا لسرلا دحأ دنع نم تردص
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 0 بإب ب ب )| )بيب سببت

 ينب ميرم نبا ىسيع هب رشي يذلا اذهو - مالسلاو ةالصلا هيلع

 رح ادله اولا تیا مُهََج اك # :هلوقو لي دمحم وه ليئارسإ

 مهنكلو ءاج دق هب رشب يذلا لوسرلا نأ ىلع لدي اذهو . € نإ

 اده ناف وک دمحم |ورنك 5او + نيم یم ااه (ولاكو: ةيااوونك
 نأ حصي ال ٍذئنیحو و دمحمب مهرشب يذلا ميرم نبا ىسيعب رفك

 انهن ءاوتمالا نين اوناك ول ذإ «نويحيسم مهنإ اولوقيف هيلإ اوبستني

 دق لسرلا نم هريغو ميرم نبا ىسيع نأل ؛ميرم نبا حيسملا هب رشب

 هللا لاق امك هِي دمحمب اونمؤي نأ قاثيملاو دهعلا مهيلع هللا ذخأ
 جى م تاع اک آمل نيل كسم کم ا د لو :- نا

Eهيرصنتلو هوپ یوو كَم امل د  
Alناو اودس م م ر٤۶ هک م غم 220 هر 2  

 دهسا لاق انررقأ اولا ىرصإ كلذ لع مذََأَو ْمُثَرَرَفأَ لاف

 يذلاو 8١(. :ةيآلا ءنارمع لآ ةروس) (6&) َنيِهِشل ني مكعم

 ةنلَرآَو# :- ىلاعت  هلوقل ءب دمحم وه مهعم امل ًاقدصم ءاج

 N ريع كرا امل افرعنا حلا تكلا كل

 ّنِم ل َءآَج ع ما ميك لو هنأ لد اني 5 رهت مُكحْعَأَ هَ

 .(48 :ةيآلا ءةدئاملا ةروس) قلا

 ىسيع حيسملا ىلإ ىراصنلا ةبسن نأ لوقلا ةصالخو

 ىسيع حيسملا ةراشبب اورفك مهنأل «عقاولا اهيذكي ةبسن ميرم نبا

 هب مهرفكو وكي دمحم وهو - مالسلاو ةالصلا هيلع  ميرم نبا
 .- مالسلاو ةالصلا هيلع  ميرم نبا ىسيعب رفك

 تن م د
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 ےک پچ
 ؟«هللا حمس ال» ةرابعلا هذه يف مكيأر ام : 119 نتن

 ال» هلوق نأل «هللا حمس ال» لئاقلا لوقي نأ هركأ :باوجلا
 حمس ال١ لوقيف ءيش ىلع هللا ربجي ًادحأ نأ مهوت امبر (هللا حمس

 لاق .«هل هركم ال» :ةِلَِك لوسرلا لاق امك لجو زع  هللاو «هللا

 مهللا «تئش نإ يل رفغا مهللا مكدحأ لوقي ال» :ِلكك لوسرلا

 ال هللا نإف ةبغرلا مظعيلو «ةلأسملا مزعيل نكلو «تئش نإ ينمحرا
 ردق ال» :لوقي نأ ىلوألاو . “«هاطعأ ءيش همظاعتي الو هل هركم

 يف زوجي ال ام مهوت نع دعبأ هنأل «هللا حمس ال" : هلوق نم ًالدب (هللا

 .- ىلاعت هللا قح

 سلا امالي ## : لاق صخش تام اذإ سانلا ضعب : 1٠١ نس
 ؟كلذ مكح امف 4ّيِضََم يضر كير لإ ىجنأ © ٌةّييِمظُمْل

 هذه نأل کک ا نأ روع ل ادع :باوجلا

 . فنصلا اذه نم هنأب ةداهش

 )١( هل هركم ال هنإف ةلأسملا مزعيل باب «تاوعدلا باتك «يراخبلا هجرخأ )٦۳۳۹(«

 تئش نإ لقيالو ءاعدلاب مزعلا باب ءءاعدلاو ركذلا باتك ءملسمو )755/94(.
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 ةالصلا

 ةراهطلا ماكحأب ةقلعتملا ىواتفلا ضعب اهقبسي *



 ةالصلا ىواتف

0D 
 س  : ۱١١؟ثبخلاو ثدحلا نم ةراهطلا يف لصألا ام

 E نعكراوطلا ل لصف : باوجلا

 لوقلا نأل ءرهاط ءيشب ًاڙيغتم :م مأ «آّيقن ءاملا ناك ءاوس «ءاملاب
 هنأ ءءاملا مسا ىلع قاب وهو «رهاط ءيشب ريغت اذإ ءاملا نأ : حج -ارلا

 نإف ؛هريغل رهطم «هسفن يف رهاط روهط وه لب «هتيروهط لوزت ال
 ىلإ هنع لَّدعَي هنإف «هلامعتساب ررضلا فيخ وأ «ءاملا دجوي مل

 حسمو ءامهب هجولا حسم مث «نيفكلاب ضرألا برضب «مميتلا
 . ثدحلا نم ةراهطلل ةبسنلاب اذه . ضعب امهضعب

 نم «ثبخلا كلذ ليزي ليزم يأ نإف «ثبخلا نم ةراهطلا امأ
 دصقي ثبخلا نم ةراهطلا نأل كلذو «ةراهطلا هب لصحت هريغ وأ ءام

 ةثيبخلا نيعلا هذه تلاز اذإف «ليزم يأب ةثيبخلا نيعلا كلت ةلازإ اهب

 نإف «مات هجو ىلع تادماجلا وأ تالئاسلا نم هريغ وأ نيزنب وأ ءامب

 بارتلاب نهادحإ تالسغ عبس نم دبال نکل ءاهل ًاريهطت نوكي اذه
 يف ريهطتلا هب لصحي ام نيب قرفلا فرعن اذهبو «بلكلا ةساجن يف

 . ثدحلا باب يف ريهطتلا هب لصحي ام نيبو «ثبخلا باب
 ا +%

 ىذلا راخبلا لهو ؟ءاملا ريغب ةساحنلا رهطت له :۱۲۲ سل

 ؟اهل رهطم تاوكألا هب لسغت
 اأ يأ ءادصق هب دبعتي ام تسيل ةساجنلا ةلازإ :باوجلا

 نيع نم يلختلا وه ةساجنلا ةلازإ امنإو «ةدوصقم ةدابع تسيل

 هنإف ءاهرثأ لازو تلازو .ةساجنلا لازأ ءيش يأبف « ةسجن ةثيبخ

 يأ وأ «نيزنبلاب وأ ءاملاب ناك ء اون ءاهل ًارّهطم ءيثلا كلذ نوكي
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 سسس

 ربتعي هنإف «نوکي ءيش يب ةساجنلا نيع تلاز ىتمف «نوکي ليزم
 خيش هراتخا يذلا حجارلا لوقلا ىلع هنإ ىتح ءاهل ًاريهطت كلذ
 «لحملا رهطي هنإف حيرلاو سمشلاب تلاز ول «ةيميت نبا مالسإلا

 لحملا راص تدجو ىتم «ةثيبخ ةسجن نيع يه : تلق امك األ
 هتراهط ىلإ يأ ءهلصأ ىلإ ناكملا داع تلاز ىتمو ءابب ًاسجنتم
 ا اهرثأو ةساجنلا نيع هب لوزت ام لكف

 نإ :لوقن كلذ ىلع ءانبو ءاهل ًارّهطم نوكي هنإف  هنع زوجعملا
 0 هنإف ةساجنلا هب تلاز اذإ تاوكألا هي لست يللا راخبلا

 :ارهطن

 ؟هثكُم لوطب ٌريغتملا ءاملا مكح ام :17 س
 جزاممب ريغتي مل هنأل ءريغت نإو روهط ءاملا اذه :باوجلا

 ًاضوتُي هب سأب ال اذهو «ناكملا اذه يف هثكُم لوطب ريغت امنإو جراخ
 . حيحص ءوضولاو « هنم

3 3 

 ؟لاجرلا ىلع بهذلا سبل ميرحت يف ةمكحلا ام : 1754 سا
 اذه ىلع علطي نم لك ملعيلو «لئاسلا اأ ملعا : باوجلا

 هللا لوق يه .نمؤم لكل ةيعرشلا ماكحألا يف ةلعلا نأ باوحلا

 هلآ یس اذ ةو الو نوم نك اوال :ىلاعت هلوقل لَو هلوسرو
 Ae ةروس) € مجرم نم م ةر مط نک ا ا كوسرت
 همك ىلع لد ءيش ميرحت وأ ءيش باجيإ نع انلأسي دحاو يأف
 لوق وأ «ىلاعت هللا لوق كلذ يف ةلعلا : لوقن اننإف «ةنسلاو باتكلا
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 ةشئاع تلئس امل اذهلو «نمؤم لكل ةيفاك ةلعلا هذهو ءاي هلوسر

 ؟ةالصلا يضقت الو موصلا يضقت ضئاحلا لاب ام اهنع هللا يضر -
 ءاضقب رمؤن الو موصلا ء ءاضقب رمؤنف كلذ انبيصي ناك» :تلاق

 ةبجوم ةلع هيب هلوسر ةنس وأ هللا باتك نم صنلا نأل 2(ةالصلا
 سمتلي نأو ةلعلا ناسنإلا بلطتي نأ سأب ال نكلو «نمؤم لكل

 هب نيبتي هنالو «ةنينأمط هديزي كلذ نأل «ىىلاعت هللا ماكحأ يف ةمكحلا

 هب نكمتي هنألو ءاهللعب ماكحألا نرقت ثيح ةيمالسإلا ةعيرشلا ومس

 رخآ رمأ يف ةتباث هيلع صوصنملا مكحلا اذه ةلع تناك اذإ سايقلا نم
 . ثالثلا دئاوفلا هذه هل ةيعرشلا ةمكحلاب ملعلاف «هيلع صني م

 نه ت الا تار اقل دس لوقو
 كلذ هجوو ؛ثانإلا نود روكذلا ىلع بهذلا سابل ميرحن إي يبلا

 ؛ةيلحو ةنيز وهف هب نيزتيو ناسنإلا هب لمجتي ام ىلغأ نم بهذلا نأ

 وأ هريغب لمكتب اناسنإ سيل يأ «رمألا اذهل ادوضقم سيل لجرلاو

 سيل هنألو «ةلوجرلا نم هيف امل هسفنب لماك لجرلا لب «هريغب لمكي
 نإف «ةأرملا فالخب «هتبغر هب قلعتت رخآ صخشل نيزتي نأ ىلإ ةجاحب
 ىلغأب لمجتلا ىلإ ةجاتحم اهنألو ءاهلامجب ليمكت ىلإ جاتحت ةصقان ةأرملا

 اذهلف ؛ اهجوز نيبو اهنيب ةرشعلل ةاعدم كلذ نوكي تح « يلحلا عاونأ
 فصو يف ىلاعت هللا لاق «لجرلا نود بهذلاب ىلحتت نأ ةأرملل حيبأ

 «فرخزلاةروس)# نم ُرْيَع ماصلأ يف وهو ِةَيَلِحْلا فوت اوسي نَمَوَأ# :ةأرملا
 . لاجرلا ىلع بهذلا سابل رحت يف عرشلا مكح نيبتي اذهبو .(18 : ةيآلا

 «ملسمو (771) ةالصلا ضئاحلا يضقت ال باب «ضيحلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 )۳۳١(. . .موصلا ءاضق بوجو باب «ضيحلا باتك



 ے۰ )

 لاجرلا نم اولتبا نيذلا ءالؤه ىلإ ةحيصن هجوأ ةبسانملا هذبمو

 اوقحلأو هلوسرو هللا اوصع دق كلذب مهنإف «بهذلاب يلحتلاب

 رانلا نم ةرمج مهيديأ يف نوعضي اوراصو «ثانإلا فاصمب مهسفنأ

 هللا ىلإ اوبوتي نأ مهيلعف لَك ينلا نع كلذ تبث امك ءاهب نولحتي

 ل اراش ادو  لاحتو ةن احس

 اا

 ؟ةيبهذلا ع تا مكح ام ١: 76 س

 E اهسكرت E ةيهذلا نانسألاا نارك
 امأو «هب ىلحتلاو بهذلا سبل هيلع مرحي لجرلا نأل ؛ةرورضل

 الف بهذلا نانسأب ىلحتت نأب ءاسنلا ةداع ترج اذإف ةأرملل
 اذه ناك اذإ ًابهذ امءانسأ وسكت نأ اهلف كلذ ين اهيلع جرح
 : هيو يبلا لوقل «ًافارسإ نكي مو .هب لمجتلاب ةداعلا ترج امم

 هذه يف ةأرملا تتام اذإو ."'"«يتمأ ثانإل ريرحلاو بهذلا لحأ»

 هنإف ةرورضلل هسبل دق بهذ نس هيلعو لجرلا تام وأ لاحلا
 ؛ىقبي هنإف ةثللا قزمتت نأ يشخ ينعي «ةلثملا يشح اذإ الإ علخي
 دعب نم ةثرولا هثري لاملاو «لاملا نم ريتعي بهذلا نأ كلذو

 .لاملل ةعاضإ هنفدو تيملا يف هؤاقبإف تيملا

 )197١(2 بهذلاو ريرحلا يف ءاج ام باب «سابللا باتك «يذمرتلا هجرخأ )١(

 .(01717) لاجرلا ىلع بهذلا ميرحت باب «ةنيزلا باتك «يئاسنلاو



 ةالصلا ىواتف

 جيل ا
 ام ءوضولا نكامأ يف (لوبلا) ةجاحلا ءاضق مكح ام : ١75 س

 ؟هتروع فشك ىلإ يدؤي
 نم اهاري ثيحب هتروع فشكي نأ ناسنإلل زوجي ال : باوجلا

 تامامحلا يف هتروع ناسنإلا فشك اذإف ءاهيلإ رظنلا هل لحي ال

 ءامثآ كلذب نوكي هنإف «سانلا اهدهاشي ىتلاو ءءوضولل ةدعملا

 نأ ءرملا ىلع بجي لاحلا هذه يف هنأ هللا مهمحر  ءاهقفلا ركذ دقو
 نع ًاديعب هتجاح يضقي نأ ىنعمب .ءاجنتسالا لدب رمجتسي
 حابي امم اهوحنو «ليدانملاب وأ ءراجحألاب رمجتسي نأو «سانلا
 .رثكأف تاحسم ثالثب جراخلا لحم يقني ىتح «هب رامجتسالا

 ترهظل «ءاجنتسالل هتروع فشك ول هنأل كلذ بجي امنإ :اولاق

 هنإف «هب الإ مرحملا يفالت نكمي ال امو .مرحم رمأ اذهو «سانلل

 .ًابجاو نوكي
 فشكتي نأ ءرملل زوجي ال :باوجلا يف لوقنف اذه ىلعو

 هاري ال ناكم يف نوكي نأ لواحي لب «ءاجنتسالل نيرظانلا مامأ

 . دحأ

 ؟ًامئاق لوبلا مكح ام : ۱۲۷ س
 : نيطرشب زوجي ًامئاق لوبلا :باوجلا

 . هتروع ىلإ دحأ رظني نأ نم نمأي نأ : يناثلا
 كنف منح حف 9



 ےس
 ؟مامحلا ىلإ فحصملاب لوخدلا مكح ام : ۱۲۸ نت

 نأ ناسنإلل زوجي ال :نولوقي ملعلا لهأ «فحصملا : باوجلا

 ةماركلا نم هل مولعم وه امك فحصملا نأل «مامحلا ىلإ هب لخدي
 .قفوملا هللاو «ناكملا اذه ىلإ هب لخدي نأ قيلي ال ام ميظعتلاو

 كي دن ل

 ؟هللا مسا اهيف قاروأب مامحلا ىلإ لوخدلا مكح ام : ۱۲۹ سن

 يف تمادام هللا مسا اهيف قاروأب مامحلا لوخد زوجي :باوجلا

 ءامسألا ولخت الو .ةروتسمو ةيفخ يه لب «ةرهاظ تسيل بيجلا
 امو زيزعلادبعو هللادبعك - لجو زع هللا مسا ركذ نم ًآبلاغ
 اها

 هع ا ډک

 ؟يمسي فيكف مامحلا يف ناسنإلا ناك اذإ : 1١ ست
 ؛ هناسلب ال هبلقب يمسيف مامحلا يف ناسنإلا ناك اذإ :باوجلا

 لاق ثيح ؛يوقلاب سيل لسغلاو ءوضولا يف ةيمستلا بوجو نأل
 يف ةيمستلا يف يب يبنلا نع حصي ال» : هللا همحر  دمحأ مامإلا

 نأ ىلإ هريغو ىنغملا بحاص قفوملا بهذ كلذلو .«ءىش ءوضولا

 ۰ ر ر نالا
 تي %# ¥

 ءاضق لاح اهرابدتسا وأ ‹ةلبقلا لابقتسا مكح ام :1۳1 سل

 ؟ةجاحلا

 : لاوقأ ىلع ةلأسملا هذه يف ملعلا لهأ فلتخا : باوجلا



 ةالصلا ىواتف
 7 مل

 ةلبقلا لابقتسا مرحي هنأ ىلإ ملعلا لهأ ضعب بهذف
 بويأ يبأ ثيدحب كلذل اولدتساو «ناينبلا ريغ يف اهرابدتساو

 الو طئاغب ةلبقلا اولبقتست ال» :لاق هلك ىبنلا نأ  هنع هللا ىضر -

 : بويأ وبأ لاق . "”«اوبّرغ وأ اوقّرش نكلو ءاهوربدتست الو لوب
 اهنع فرحننف «ةبعكلا لبق تينب دق ضيحارم اندجوف ماشلا انمدقف

 زوجيف :ناينبلا يف امأ «ناينبلا ريغ ىلع كلذ اولمحو «هللا رفغتسنو

 : لاق  امهنع هللا يضر .. رمع نبا ثيدحل ءرابدتسالاو لابقتسالا

 هتجاح يضقي يي يبنلا تيأرف «ةصفح تيب ىلع ًاموي ُثيقر»
 ْ ْ . "(ةبعكلا ربدتسُم ماشلا لبقتسُم

 الو ةلبقلا لابقتسا زوجي ال هنإ :ءاملعلا ضعب لاقو

 ثيدحب اولدتساو «هريغ وأ ناينبلا يف ءاوس «لاح لكب اهرابدتسا

 - امهنع هللا يضر  رمع نبا ثيدح نع اوباجأو «مدقتملا بويأ يبأ

 : اهنم ةبوجأب
 يا لق اله مع ريع وبا دخ نأ را
 وهو «لصألا نع لقان يهنلا نأل ءحجري يهنلا نأ :ًاينا

 . ىلوأ لصألا نع لقانلاو «زاوجلا

 «لعف رمع نبا ثيدحو «لوق بويأ يبأ ثيدح نأ : ًاثلاث

 ةيصوصخلا لمتحي لعفلا نأل «لوقلا ضراعي نأ نكمي ال لعفلاو
 .رخآ ًارذع لمتحيو «نايسنلا لمتحيو

 )١( طئاغ الو لوبب ةلبقلا لبقتسي ال باب ءءوضولا باتك «يراخبلا هجرخأ )١55(«

 ةباطتسالا باب «ةراهطلا باتك ءملسمو )69(.

 نيتنبل ىلع زربت نم باب «ءوضولا باتك «يراخبلا هجرخأ قفز )١56(.
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 ڪڪ كا” +٠”؟#
 : ةلأسملا هذه يف يدنع حجارلا لوقلاو

 رابدتسالا زوجيو ءءاضفلا يف رابدتسالاو لابقتسالا مرحي هنأ

 هيف سيل ظوفحم لابقتسالا نع ىهنلا نأل «لابقتسالا نود ناينبلا يف

 ًاضيأو «لعفلاب صوصخ رابدتسالا نع يهنلاو «صيصخت
 فيفختلا ءاج  ملعأ هللاو - اذهلو لابقتسالا نم نوهأ رابدتسالا
 نإ اهربدتسي ال نأ لضفألاو «ناينبلا يف ناسنإلا ناك اذإ اميف هيف

 . نكمأ

 ؟ءاجنتسالا هيلع بجي لهف « حير ناسنإلا نم جرخاذإ : ۱١۲ نتن

 يبنلا لوقل ءوضولل ضقان ربدلا نم حيرلا جورخ :باوجلا
 بجوي ال هنكل . “اجبر دجي وأ اتوص عمسي ىتح فرصني ال١ : هك
 مزلتسي ءيش جرخي مل هنأل جرفلا لسغ بجوي ال يأ «ءاجنتسالا

 ىفكو ءءوضولا ضقتنا حيرلا تجرخ اذإف اذه ىلعو «لسغلا
 «قاشنتسالاو ةضمضملا عم ههجو لسغي نأ يأ ءأضوتي نأ ناسنإلا

 ىلإ هيمدق لسغيو «هينذأ حسميو «هسأر حسميو «نيقفرملا ىلإ هيديو
 . نيبعكلا

 نأ :يهو سانلا نم ريثك ىلع ىفخت ةلأسم ىلع هبنأ انهو
 مث «ةالصلا تقو روضح لبق طّوغتي وأ لوبي سانلا ضعب

 سانلا ضعب نإف ء«ءوضولا دارأو «ةالصلا تقو ءاج اذإف « يجنتسي

 )١( نقيتسي ىتح كشلا نم أضوتي ال باب ءءوضولا باتك «يراخبلا هجرخأ )١71(«

 يلصي نأ هلف ثدحلا يف كش مث ةراهطلا نقيت نم نأ ىلع ليلدلا باب «ضيحلا باتك «ملسمو

 كلت هتراهطب )7713(.



 ةالسصلا ىواتف

 اذهو «ةيناث ةرم جرفلا لسغو ءاجنتسالا ةداعإ نم دبال هنأ نظي

 جرخي ام جورخ دعب هجرف لسغ اذإ ناسنإلا نإف «باوصب سيل
 نأل ءهلسغ ةداعإ ىلإ ةجاح الف رهط اذإو «لحملا رهط دقف «هنم
 «ةفورعملا هطورشب ىعرشلا رامجتسالا وأ ءاجنتسالا نم دوصقملا
 اذإ ال[ ةساجتلا لإ دعي نلف رهط اذإف + لحملا سهلت هب ةوضقلا
 . ةيناث ةرم جراخلا ددجت

 كاوسلا مكح امو ؟كاوسلا لامعتسا دكأتي ىتم :17“ س
 ؟ةبطخلا لاح ةالصلا رظتنمل

 لخدي ام لوأو «مونلا نم مايقلا دنع كاوسلا دكأتي :باوجلا

 .ةالصلل ماق اذإو «ةضمضملا يف ءوضولا دنعو «ةثيبلا

 كوستي ال ةبطخلا لاح يف نكل «ةالصلا رظتنمل هب سأب الو

 . ساعنلا درطل كوستيف ساعن هعم نوكي نأ الإ ؛هلغشي هنأل
 كك ¥

 «ةنس اهنكلو ةبجاوب تسيل ءوضولا يف ةيمستلا :باوجلا

 هجر  دمحأ مامإلا لاق دقف .ًارظن اهثيدح توبث يف نأل كلذو
 وه امك  دمحأ مامولاو «ءيش بابلا اذه يف تبثي ال هنإ» :- هللا

 «نأشلا اذه ظافح نمو نأشلا اذه ةمئأ نم - عيمجلا ىدل مولعم

 سفنلا يف ىقبي اهثيدح نإف «ءىش بابلا اذه يف تبثي تبثي مل هنإ لاق اذإف

 نأ هسفنل غوسي ال ناسنإلا نإف ؛رظن هتوبث يف ناك اذإو «ءيش هنم

 نأ ىرأ كلذلو لَو هللا لوسر نع تبثي مل امب هللا دابع مزلي



 مالسإلا ناكرأ ىواتف
«CD 

 هيلع بجو ثيدحلا هدنع تبث نم نکل «ةنس ءوضولا يف ةيمستلا

 ضو الا رق نال -ءةجاو ةيمسلا نأ وهو هجم لوقلا

 . لامكلل ًايفن سيلو ةحصلل ٌئفن هنأ حيحصلا
 ګګ ےل ډک 0 00 =4

 ؟ءاسنلاو لاجرلا قح يف ناتخلا مكحام : ٠١١ نتن

 ناتخلا نأ لاوقألا برقأو «فالخ لحم ناتخلا مكح : باوجلا

 امهنيب قيرفتلا هجوو «ءاسنلا قح يف ةنس «لاجرلا قح يف بجاو
 طورش نم طرش ىلإ دوعت ةحلصم هيف لاجرلا قح يف ناتخلا نأ

 نم جرخ اذإ لوبلا نإف «ةفلقلا تيقب اذإ هنأل ؛ةراهطلا وهو ةالصلا

 وأ قارتحال امإ ًاببس راصو ةفلقلا يف عمجتو يقب ةفشحلا بقث

 . كلذب سجنتيف ءيش هنم جرخ كرحت املك هنوكل وأ «باهتلا

 اهعيلخ حم للقب هنآ ةدئافلا نمف اع ةاغ ناف ةا را امو

 . ىذألا ةلازإ باب نم سيلو «لامك ٌبلط اذهو  اهتوهش يأ -

 نإف هسفن ىلع فاخي الأ «ناتخلا بوجول ءاملعلا طرتشاو

 تابجاولا نأل بج ال هنإف ءضرملا وأ كالهلا نم هسفن ىلع فاخ

 .ررضلا وأ «فلتلا فوخ عم وأ «زجعلا عم بجت ال

 : لاجرلا قح يف ناتخلا بوجو ليلدو
 ملسأ نم رمأ هيي يبنلا ناب ةددعتم ثيداحأ تدرو هنأ :الوأ

 . بوجولا رمألا يف لصألاو « “”نتتخ نأ

 ناك نس ئىران و نا قي م نالا نأ ایا
 «ةزيم ناتخلا :اولاقف «ناتخلاب كراعملا يف مهالتق نوفرعي نوملسملا

 . 4١5 /" دمحأ مامإلا دنسم )۱(



 ةالصلا ىواتف
 لر بسإسبإي-ببللل

 ءملسملاو رفاكلا نيب زييمتلا بوجول بجاو وهف ةزيم ناك اذإو
 وهف موقب هبشت نم١ :ْةيَو يبنلا لوقل رافكلاب هبشتلا مرح اذهلو

 . 7( م

 ندبلا نم ءيش عطقو «ندبلا نم ءيش عطق ناتخلا نأ :ًاثلاث

 ناتخلا نوكي اذه ىلعف . بجاو ءيشل الإ حابتسُي ال مارحلاو «مارح

 .ًابجاو

 ءادتعاو هيلع ءادتعا وهو ميتيلا يلو هب موقي ناتخلا نأ :ًاعبار

 زجي مل بجاو هنأ الولف ءهرجأ نتاخلا يطعيس هنأل «هلام ىلع

 ىلع لدت ةيرظنلاو ةيرثألا ةلدألا هذهو .هندبو هلام ىلع ءادتعالا

 . لاجرلا قح يف ناتخلا بوجو

 بجاو هنأ :لاوقألا رهظأف ؛رظن اهيلع هبوجو ىفف ةأرملا امأ

 ةنس ناتخلا» نمو يعش فيد لاه ااا ود لالا غ

 ثيدحلا اذه حص ولف . ””(ءاسنلا قح يف ةمركمو «لاجرلا قح يف

 . الصاف ناكل

 اهعزن هيلع بجي لهف ةيعانص نانسأ ناسنإلل ناك اذإ : 15 س
 ؟ةضمضملا دنع

 ال هنأ رهاظلاف «ةبكرم نانسأ ناسنإلا ىلع ناك اذإ : باوجلا

 دنع هعزن بجي ال متاخلاو «متاخلا هذه هبشتو ءاهليزي نأ هيلع بجي

 «بوجولا ليبس ىلع سيل نكل «هكرحي نأ لضفألا لب ءءوضولا

 )١( هجيرخت مدقت ۱۸٩ .
 )۲( دنسملا يف دمحأ مامإلا هجرخأ )0/ ۷١(.
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 ڪن _ ايا ب ب ب بسسس(
 ءءوضولا دنع هعزني ناك هنأ لقني ملو .هسبلي ناك يب يبنلا نآل

 اميس ال «نائسألا هذه نم ءاملا لوصو نم ًاعنام هنوك نم رهظأ وهو

 .اهّدر مث اهعزن هيلع ًاقاش ةبيكرتلا هذه نوكت سانلا ضعب نأ
 تن دن ف

 ؟هينذأل ًاديدج ءام ذخأي نأ ءىضوتملا مزلي له : 137 نت
 بحتسي الو لب «نينذألل ديدج ءام ذخأ مزلي ال :باوجلا

 م يئ يبنلا ءوضول نيفصاولا عيمج نأل «حيحصلا لوقلا ىلع

 هينذأ حسمي نأ لضفألاف «هينذأل ًاديدج ًءام ذخأي ناك هنأ اوركذي

 .هسأر حسم دعب يقب يذلا للبلا ةيقبب

 ىف ةالاوملاب دارملا امو ؟ءوضولا ىف بيترتلا ىنعم ام :18 س
 ١ ١ يمك امو: ؟ءويظولا

 هب هللا أدب امب ًادبت نأ هانعم ءوضولا يف بيترتلا :باوجلا

 مث «سأرلا حسم مث «نيديلا لسغ مث ؛هجولا لسغ ركذب هللا أدب دقو
 «هجولا لسغ لبق نيفكلا لسغ ىلاعت هللا ركذي مو «نيلجرلا لسغ
 وه اذه «ةنس وه لب أبجاو سيل هجولا لسغ لبق نيفكلا لسغ نأل
 نأل - لجو زع- هللا اهبتر امك ةبترم ءوضولا ءاضعأب أدبت نأ بيترتلا
 : أرق هيلع لبقأ املف < افصلاب أدب ىعسملا ىلإ جرخو جح ملكي بلا
 اديان اذا ةيآلا «ةرقبلا ةروس) © أ راع نم هوما الأ نإ $

 . هب هللا ادباه دعاة ورلا نق انيعلا نإ نأ اف[ ه1 نيقكلا )هب هللا
 نمزب ءوضولا ءاضعأ نيب قرفي ال نأ : اهانعمف «ةالاوملا امأو

 .اب ينلا ةجح ةفص باب «جحلا باتك ؛ملسم هجرخأ )١(



 ةالصلا ىواتف

 نأ دارأ مث ء.ههجو لسغ ول كلذ لاثم «ضعب نع اهضعب لصفي

 هيلع بجي ذئنيحو «تتاف دق ةالاوملا نإف ءرخأت نكلو هيدي لسغي

 ينو ءأضوت دق الجر ىأر يب يبنلا نأل «هلوأ نم ءوضولا ديعي نأ
 . "2(كءوضو نسحأف عجرا» :لاقف عاملا هبصي مل رفظلا لثم همدق

 طارتشا ىلع لدي اذهو .«ءوضولا ديعي نأ هرمأ» دواد يبأ ةياور يفو

 ينبني ال ةدحاولا ةدابعلاو «ةدحاو ةدابع ءوضولا نألو ءةالاوملا

 . اهئازجأ قرفت عم ضعب ىلع اهضعب
 . ءوضولا ضورف نم ناضرفةالاوملاو بيترتلا نأ : حيحصلاف
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 ؟مكحلا امف ءاضعألا نما وضع يسنو ناسنإلاًأضوتاذإ : ۱١۹ س

 نإف ءءاضعألا نم ًاوضع يسنو ناسنإلا أضوت اذإ :باوجلا
 ًاضوت صخش :كلذ لاثم «هدعب امو هلسغي هنإف «ًابيرق كلذ ركذ

 هسأر حسم مث «ىنميلا هدي لسغف ىرسيلا هدي لسغي نأ يسنو
 مل هنأ ركذ «نيلجرلا لسغ نم ىهتنا الو «هيلجر لسغ مث «هينذأو

 سأرلا حسماو «ىرسيلا ديلا لسغا :هل لوقنف «ىرسيلا ديلا لسغي
 سأرلا حسم ةداعإ هيلع انبجوأ امنإو «نيلجرلا لسغاو «نينذألاو
 نأ بجي ءوضولا نإف «بيترتلا لجأل «نيلجرلا لسغو «نينذألاو
 مُكفوجو ًاوُلِسْعَأَف * :لاقف لجو زع هللا هبتر امك ًابترم نوكي

 . (ِنيَبَعَكْلا لإ َعُكَلْمْرأَو مکیمو رپ أاوُحَسمأَو قفار یل مکی یاو
 .(5 :ةيألا «ةدئاملا ةروس)

 لحم ءازجآ عيمج باعيتسا بوجو باب «ةراهطلا باتك «ملسم هجرخأ )١(

 )۲٤۳(. ةراهطلا
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 بسم ا 0الالل ب
 نم ءوضولا ديعي هنإف ءةليوط ةدم دعب الإ ركذي مل ناك نإ امأ

 يهتني مث ىرسيلا هدي لسغ ىسنيو صخش أضوتي نأ لثم «هلصأ

 لسغي مل هنأ ركذ مث «ةليوط ةدم يضمي ىتح بهذيو هئوضو نم
 تاوفل هلوأ نم ءوضولا ديعي نأ هيلع بجي هنإف «ىرسيلا ديلا

 نكلو «هتحصل طرش ءءوضولا ءاضعأ نيب ةالاوملا نأل ؛ةالاوملا
 كش ءوضولا نم ىهتنا نأ دعب ينعي ءًاكش كلذ ناك ول هنأ ملعيل

 هنإف « قشنتس ا وأ ضمضمت له وأ «ىنميلا وأ ىرسيلا هدي لسغ له

 كلذو «هيلع جرح الو يلصيو رمتسي لب كشلا اذه ىلإ تفتلي ال
 انلق ول اننأل ؛ربتعي ال اهنم غارفلا دعب تادابعلا يف كشلا نأل

 كشي ناسنإ لك راصو «سواسولا باب سانلا ىلع حتفن ال هرابتعاب
 دعب كشلا نم ناك ام نأ - لجو زع هللا ةمحر نمف «هتدابع يف

 نقيت اذإ الإ ناسنإلا هب متهي الو هيلإ تفتلي ال هنإف ةدابعلا نم غارفلا
 . ملعأ هللاو . هكرادت هيلع بجي هنإف للخلا

 تفج دقو داع مث ءءوضولا ءانثأ ءاملا عطقنا اذإ ١5٠: نت

 ؟ءوضولا ديعي مأ مدقت ام ىلع ناسنإلا ينبي لهف ءاضعألا
 ًاطرش اهنوك ىلعو ةالاوملا ىنعم ىلع ينبني اذه :باوجلا

 :نالوق ةلأسملا لصأ يف ءاملعللو ءءوضولا ةحصل
 ًايلاوتم الإ ءوضولا حصي ال هنأو طرش ةالاوملا نأ :امهدحأ

 نأل «حجارلا لوقلا وه اذهو حصل ل نضع نك هضعي لصت ولد
 اذإو «ضعبب الصتم اهضعب نوكي نأ بجي ةدحاو ةدابع ءوضولا

 نوكت اذامبف ءوضولا ةحصل طرش اهنأو ةالاوملا بوجوب انلق
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 س
 ىتح وضع لسغ رخؤي ال نأ ةالاوملا : ءاملعلا ضعب لاق ؟ةالاوملا

 ةراهطلاب قلعتي رمأل اهرخأ اذإ الإ «لدتعم نمزب هلبق يذلا فجي
 ةلازإ يف رخأتو اهليزي نأ لواحو ةيوب هئاضعأ دحأ يف ناك ول امك

 ولو رمتسيو ىضم ام ىلع ينبي هنإف «هؤاضعأ تفج ىتح ةيوبلا هذه
 ا اا ایا راک نلعب ل نكات لآل ا وجا
 نإ :لوقي ملعلا لهأ ضعب نإف لاؤسلا اذه يف امك ءام ليصحتل

 ءديدج نم ءوضولا ةداعإ هيلع بجيف اذه ىلعو توفت ةالاوملا

 لازال وهو هرايتخا ريغب رمأ هنأل ةالاوملا توفت ال :لوقي مهضعبو
 ام ىلع ىنبي هنإف ءاملا داع اذإ اذه ىلعو ء«ءوضولا ليمكتل ًارظتنم
 نوو ا الا م نإ نع وا ت ولو سقم
 فافجب ديقتت ال ةالاوملا نإ :نولوقي اهطارتشاو ةالاوملا بوجوب

 وهف «لصف هنأب فرعلا ىرج امف .فرعلاب ديقتت امنإو وضعلا
 سيلف «لصافب سيل هنأب فرعلا ىرج امو «ةالاوملا عطقي لصاف
 نالا مه «عطقنا اذإ ءاملا دوجو نورظتني نيذلا لثم «لصافب
 لوأ نيب ًاعطاقت اذه دعي ال سانلا دنع «ءاملا بلجب نولغتشي

 اذإ هنإف «لضفألا وه اذهو «ىضم ام ىلع ىتبيف «هرخآو ءوضولا
 ةليوط ةدم تقولا لاط اذإ الإ مهللا ىضم ام ىلع نونبي ءاملا ءاج
 . لهس اذه يف رمألاو ديدج نم نوأدبي فرعلا نع اهجرخي

 كنف م %*

 ىمسي ام اهرفاظأ ىلع ناك نم ءوضو مكح ام ١5١: س
 ؟«ريكانملا» ب

 رافظألا ىلع عضوي ءيش وهو «ريكانملا» ىمسي ام :باوجلا
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 ےب چر
 يلصت تناك اذإ ةأرملل هلامعتسا زوجي ال «ةرشق هلو ةأرملا هلمعتست

 هنإف ءاملا لوصو عنمي ءيش لكو «ةراهطلا يف ءاملا لوصو عنمي هنأل

 :لوتقي هللا نال <« ليستملا وأ + ةىضوكملل هلامعسا زروال
 اذإ ةأرملا هذهو .(1 :ةيآلا «ةدئاملا ةروس) کی ِريأَو ہک هوجو اواسعاق #

 اهنأ اهيلع قدصي الف ءاملا لوصو عنمت اهنإف ريكانم اهرفاظأ ىلع ناك

 وأ ءوضولا ضئارف نم ةضيرف تكرت دق نوكتف اهدي تلسغ
 لا

 اذإ اهيلع جرح الف ضئاحلاك يلصت ال تناك نم امأو

 ال هنإف رافكلا ءاسن صئاصخ نم لعفلا اذه نوكي نأ الإ هتلمعتسا

 . نهب هبشتلا نم هيف امل زوجي
 نسل نسج خم اذه ناب نأ نسانلا نظعي نأ تغمس: دقلو

 ةميقم تناك نإ «ةليلو موي ةدمل ةأرملا هلمعتست نأ زوجي هنأو «نيفخلا
 سيلو «طلغ ىوتف هذه نكلو «ةرفاسم تناك نإ مايأ ةثالث ةدمو

 تءاج نيفخلا نإف «نيفخلاب قحلي مهادبأ هب سانلا رتس ام لك
 ىلإ ةجاتحم مدقلا نإف ءًابلاغ كلذ ىلإ ةجاحلل امهيلع حسملاب ةعيرشلا
 ءىصحلاو «ضرألا رشابت اهنأل ءرتسلا ىلإ ةجاتحمو ةئفدتلا
 نوسيقي دقو ءامهيلع حسملا عراشلا صصخف «كلذ ريغو «ةدوربلاو
 «سأرلا اهلحم ةمامعلا نأل حيحصب سيلو «ةمامعلا ىلع ًاضيأ
 حسملا يه سأرلا ةضيرف نإف ءهلصأ نم ففخ هضرف سأرلاو

 ةأرملل يئ يبنلا حبي مل اذهلو «لسغلا اهتيضرف نإف «ديلا فالخب
 زوجي ال هنأ ىلع اذه لدف «ديلا نارتسي امه عم نيزافقلا حسمت نأ

 ىلعو ةمامعلا ىلع ءاملا لوصو عنمي لئاح يأ سيقي نأ ناسنإلل



 ةالصلا ىواتف
 0 بإب ب ا يي

 «قحلا ةفرعم يف هدهج ةياغ لذبي نأ ملسملا ىلع بجاولاو «نيفخلا

 هنأل ءاهنع هلئاس ىلاعت هللا نأ رعشي وهو الإ ىوتف ىلع مدقي ال نأو

 طارصلا ىلإ يداحلاو قفوملا هللاو .- لجو زع-هللا ةعيرش نع ربعي

 . ميقتسملا

 كف ني ل

 ؟يعرشلا ءوضولا ةفصام ١547: نت

 : نيهجو ىلع يعرشلا ءوضولا ةفص : باوجلا
 هلوق يف ةروكذملا يهو ءا الإ ءوضولا حصي ال ةبجاو ةفص

 موج اوُلِسْعَأَ َةولَصلأ لإ مشق اذِإ اَونَماَ لأ اات : ىلاعت
 4 ِنيَبعكْلا لإ مگ جرو سومر اوحسمأو ٍقفاَرَمْلا لإ كيدي
 ةضمضملا هنمو ةدحاو ةرم هجولا لسغ ىهو ١(. :ةيآلا ءةدئاملا ةروس)

 ىلإ عباصألا فارطأ نم قفارملا ىلإ نيديلا لسغو «قاشنتسالاو
 لسغ دنع هيفك ئضوتملا ظحالي نأ بجيو «ةدحاو ةرم قفارملا
 كلذ نع لفغي سانلا ضعب نإف «نيعارذلا عم امهلسغيف هيعارذ

 هنمو ةدحاو ةرم سأرلا حسمي مث ءأطخ وهو هيعارذ الإ لسغي الو

 ةدحاو ةرم نيبعكلا ىلإ نيلجرلا لسغو «نانذألا - سأرلا نم يأ -

 . اهنم دبال ىتلا ةبجاولا ةفصلا ىه هذه
 E ونا هور ةنص مناقل ةجئرلا انآ

 لوفر كنه ا سبت ان[ د نهر و نآلا او
 تازم ثٿ : نحو ضش مث ٠ تارم ثالث هيلك لشقيو

 نيقفرملا ىلإ هيدي لسغي مث «ًاثالث ههجو لسغي مث «تافرغ ثالثب
 «ةدحاو ةرم هسأر حسمي مث «ىرسيلا مث ىنميلاب أدبي ثالث ًاثالث
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 9597-22 22-2 نرد
 .همدقم ىلإ دوعي مث هرخؤم ىلإ هسأر مدقم نم امهرمي مث هيدي لبي
 هيماهبإب حسميو ءامهيخامص يف هيتحابس لخديف هينذأ حسمي مث

 مث «ىنميلاب أدبي «ًاثالث ثالث نيبعكلا ىلإ هيلجر لسغي مث ءامهرهاظ
 ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ : كلذ دعب لوقي مث رسا

 نم ينلعجا مهللا ء«هلوسرو هدبع ادم نأ دهشأو «هل كيرش

 هل تحتف «كلذ لعف اذإ هنإف «نيرهطتملا نم ىنلعجاو نيباوتلا
 نع تيدحا مس اكه اش اا نم دب ةئامقلا ةا تارا
 . " هنع هللا يضر - رمع هلاق ءاي يبنلا
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 )١( ءوضولا بقع بحتسملا ركذلا باب «ةراهطلا باتك «ملسم هجرخأ )715(.



 ةالصلا ىواتف

 ضيرملا ةراهط ةيفيك يف ةلاسر

 :- ىلاعت هللا هظفح  خيشلا ةليضف لاق

 هللاب ذوعنو هيلإ بوتنو هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحن هلل دمحلا
 ءهل لضم الف هللا هدي نم ءانلامعأ تائيس نمو انسفنأ رورش نم

 كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو «هل يداه الف للضي نمو

 هلآ ىلعو هيلع هللا لص «هلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو «ءهل

 .ًاريثك ًاميلست ملسو ناسحإب مهل نيعباتلاو هباحصأو
 ا : دعب امأ

 مهتراهط يف ىضرملا ىلع بجي اميف ةرصتخم ةلاسر هذهف
 لاحلا نم هيلع وه امل كلذ يف هصخت ًاماكحأ ضيرملل نإف «مهتالصو

 هيبن ثعب ىلاعت هللا نإف اهتاعارم ةيمالسإلا ةعيرشلا تضتقا يتلا

 هللا لاق «ةلوهسلاو رسيلا ىلع ةينبملا ةحمسلا ةيفينحلاب لي دمحم

 .(۷۸ :ةيآلا «جحلا ةروس) *« جرح ْنِم نزلا يف کم َلَعَج امو # لا

 ةروس) © َرَسصْلا مڪي ديرب الو رشا ْمُكحِب هَ ديرب : ىلاعت لاقو
 ااو عطس ام َهَّسأ أوقاف 3 :ىلاعت لاقو ٠۸٠١(. :ةيآلا ءةرقبلا

 نيدلا نإ» لَم ىبنلا لاقو ٠١(. :ةيآلا «نباغتلا ةروس) . 4 اوُعيِطَأَو

 . "”(متعطتسا ام هنم اوتأف رمأب مكترمأ اذإ» :ِةِلَك لاقو . “رسي
 راذعألا لهأ نع ىلاعت هللا ففخ ةيساسألا ةدعاقلا هذه ىلع ءانبو

 )١( رسی نيدلا باب «ناميإلا باتك «يراخبلا هجرخأ )۹(.

 لك هللا لوسر ننسب ءادتقالا باب «ماصتعالا باتك «يراخبلا هجرخأ (؟) )۷۲۸۸(«

 هيلإ ةرورض ال امع هلاؤس راثكإ كرتو يك هريقوت باب ‹ لئاضفلا باتك ءملسمو )۱۳١۴۷(.
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 ےس رحت

 جرح نودب ىلاعت هللا ةدابع نم اونكمتيل «مهراذعأ بسحب مهتادابع

 ش .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ةقشم الو

 ؟«ضيرملا رهطتي فيك»

 ثدحلا نم ًاضوتيف ءاملاب رهطتي نأ ضيرملا ىلع بجي ١
 .ربكألا ثدحلا نم لستغيو «رغصألا

 ةدايز فوخ وأ «هزجعل ءاملاب ةراهطلا عيطتسي ال ناك نإف ” 

 . مميتي هنإف هئرب رخأت وأ «ضرملا

 ةبرض هيديب ةرهاطلا ضرألا برضي نأ :مميتلا ةيفيك - ۳
 . ضعبب امهضعب هيفك حسمي مث «ههجو عيمج امہ حسمي ةدحاو

 ا وأ «هئضوي هنإف هسفنب رهطتي نأ عطتسي مل نإف - ٤

 اهب حسميو «هيديب ةرهاطلا ضرألا صخشلا برضيف ءرخآ صخش

 هسفنب ًاضوتي نأ عيطتسي ال ناك ول امك «هيفكو ضيرملا هجو
 . رخا صخش هئضويف

 «ءاملاب هلسغي هنإف حرج ةراهطلا ءاضعأ ضعب يف ناك اذإ  ه

 ءاملاب هذي لبيف ا هحسم هيلع رثؤي ءاملاب لسغلا ناك نإف

 . هنع مميتي هنإف ًاضيأ هيلع رثؤي حسملا ناك نإف «هيلع اهرميو
 وأ «ةقرخ هيلع دودشم رسك هئاضعأ ضعب يف ناك اذإ 5

 نأل ؛مميتلل جاتحي الو ءهلسغ نم ًالدب ءاملاب هيلع حسمي هنإف سبج

 ةيوبلاك ضرألا سنج ريغ نم ءىبشب ًاحوسمم رادجلا ناك نإف «رابغ

 .رابغ هل نوكي نأ الإ هيلع مميتي الف
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 رخآ ءيش وأ ءرادحلا وأ ء«ضرألا ىلع مميتلا نكمي مل اذإ-۸

 . هنم مميتي ليدنم وأ ءانإ يف بارت عضوي نأ سأب الف رابغ هل

 ةالصلا تقو ىلإ هتراهط ىلع يقبو ةالصل مميت اذإ 4

 ةالصلل مميتلا ديعي الو «لوألا مميتلاب اهيلصي هنإف ىرخألا

 . اهلطبي ام دجوي ملو «هتراهط ىلع لزي مل هنأل «ةيناثلا

 نإف «تاساجنلا نم هندب رهطي نأ ضيرملا ىلع بجي ٠

 . هيلع ةداعإ الو «ةحيحص هتالصو «هلاح ىلع ىلص عيطتسي ال ناك

 تسجنت نإف «ةرهاط بايثب ىلصي نأ ضيرملا ىلع بجي ١١

 ىلع ىلص نكمي مل نإف «ةرهاط بايثب اهلادبإ وأ اهلسغ بجو هبايث
 . هيلع ةداعإ الو «ةحيحص هتالصو هلاح

 سجنت نإف «رهاط ءيش ىلع يلصي نأ ضيرملا ىلع بجي- ١
 اعيش هيلع شرفي وأ ءرهاط ءيشب هلادبإ وأ هلسغ بجو هناكم
 ةداعإ الو «ةحيحص هتالصو هلاح ىلع ىلص نكمي مل نإف ءًارهاط
 . هيلع

 و

 لجأ نم اهتقو نع ةالصلا رخؤي نأ ضيرملل زوجي ال ٠
 يف ةالصلا يلصي مث «هنكمي ام ردقب رهطتي لب «ةراهطلا نع زجعلا

 .اهنع زجعي ةساجن هناكم وأ هبوثو هندب ىلع ناك ولو ءاهتقو
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eS 

 ًاطايتحا ءوضو لك دنع نيبروجلا علخ مكح ام :157 نت
 ؟ةراهطلل

 ال نيذلا ضفاورلاب هبشت هيفو ءةنسلا فالخ اذه :باوجلا

 عزن دارأ امنيح ةريغملل لاق يب يبنلاو .نيفخلا ىلع حسملا نوزيجي

 .امهيلع حسمو . “(نيترهاط امهتلخدأ ينإف امهعد» : لاق هيفخ

 كنف FF د

 ؟ئرلتبي ىتم «نيفخلا ىلع حسملا يف تقولا ريدقت : ١55 نتن

 ىلإ سانلا جاتحي يتلا لئاسملا مهأ نم ةلأسملا هذه :باوجلا

 . هللاءاش نإ «لاؤسلا نم عسوأ باوجلا لعجن فوس اذهلو ءاهنايب

 ؛ةنسلاو باتكلا ةلالدب تباث نيفخلا ىلع حسملا نإ :لوقنف

 لإ مشق اذ انماء يلا اماني » : ىلاعت اا امأ

 کیسو ر وحسم قِفِاَرمْل لإ ميري م واوا أولِسعأَف ةواصلأ

 ماللا رسکب . 1 :ةيآلا «ةدئاملا ةروس) ¢ لل مڪار

 «مكسوؤرب# هلوق ىلع ةفوطعم مكلجرأ نوكتف - مكلجرأ -

 فحاصملا يف سانلا اهؤرقي يتلا ةءارقلاو ‹ حوسمملا نمض يف لخدتف

 . #مكهوجو# : هلوق ىلع ةفوطعم يهف «ماللا حتفب (مكلجرأو#

 امإ نيتءارقلا ىلع ءانب لجرألاف ذئنيحو «لوسغملا نمض نم نوكتف

 ‹لسغلا نوكي ىتم ةنسلا تنّيب دقو «حسمت نأ امإو «لسغت نأ
 «ةفوشكم مدقلا نوكت نيح لسغلا نوكيف .حسملا نوكي ىتمو

 .هوحنو ٌفخلاب ةروتسم نوكت نيح حسملا نوكيو

 )5١5(, ناترهاط امهو هيلجر لحدأ اذإ باب ءءوضولا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 .(۷۹) )۲۷٤( نيفخلا ىلع حسملا باب «ةراهطلا باتك «ملسمو
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 «نيفخلا لع حسملا يب يبنلا نع رتاوت دقف «ةنسلا امأ
 .كلذ مظن نم لاق امك «رتاوتملا نم ملعلا لهأ هّدعو

 e تاک نم ثيدح تاوت امن

 ضعب يذهو نيفخ نوجا ارو

 TE TT د ع
 هللا يضر ةبعش نب ةريغملا دارأ امل اذهلو «لجرلا لسغو امهعلخ
 ينإف امهعدا : هل لاق هئوضو دنع كي هللا لوسر ْئَفَُخ عزني نأ - هنع

 . هيلع قفتم . امهيلع حسم مث ؛«نيترهاط امهتلخدأ

 :طورش نيفخلا ىلع حسمللو
 ثدحلا نم ةلماك ةراهط ىلع امهسبلي نأ :لوألا طرشلا

 : ال هنإف ءةراهط ريغ ىلع امهسبل نإف ءربكألا ثدحلاو رغصألا
 .امهيلع حسملا حصي

 يتأيس امك «حسملا ةدم يف حسملا نوكي نأ : يناثلا طرشلا
 .ىلاعت هللا ءاش نإ ةدملا نايب

 يأ «ىرغصلا ةراهطلا ين حسملا نوكي نأ : ثلاثلا طرشلا

 لج ذأ بع بين «لسغ ناسنإلا ىلع راص اذإ امأ ءءوضولا

 امك «ةبانجلا يف نيفخلا ىلع حسم ال اذهو «هندب عيمج لسغيل نيفخلا

 هللا لوسر ناك» : لاق هنع هللا يضر - لاسع نب ناوفص ثيدح يف
 الإ نهيلايلو مايأ ةثالث انفافخ عزن ال نأ ًارفس انك اذإ انرمأي الب ا
 طورشلا هذه ."'”ةميزخ نباو يذمرتلاو يئاسنلا هجرخأ . تانج نم
 . نيفخلا ىلع حسملا زاوج طورش نم ةثالثلا

 باب «يذمرتلاو .حسملا يف تيقوتلا باب «ةراهطلا باتك .ياسنلا هجرخأ (1)
 .ميقملاو رفاسملل نيفخلا ىلع حسملا يف ءاج ام
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 اهيلايلب مايأ ةثالثو «ميقملل ةليلو موي اهنإف :ةدملا امأ

 لوسرلاف «نمزلاب ةربعلا لب تاولصلا ددعب ةربع الو «رفاسملل

 مايأ ةثالثو ‹ميقملل ةليلو ًاموي ا مالسلاو ةالصلا هيلع

 ةثالثو «ةعاس نورشعو عبرأ ةليللاو مويلاو «رفاسملل اهيلايلب

 . ةعاس نوعبسو ناتنثا اهيلايلب مايألا

 ةرم لوأ نم ةدملا هذه ءىدتبت ؟ةدملا هذه ءىدتبت ىتم نكل

 نأل ,gs «حسم
 ءالعف هدوجوب الإ ققحتي تي ال حسملاو :حسملا ظفلب ءاج شا

 ققحت نم دبالف «مايأ ة ةثالث رفاسملا حسميو «ةليلو ًاموي ميقملا حسمي

 عبرأ تمت اذإف «ةرم لوأ يف حسملا ءادتباب الإ نوكي ال اذهو 0-0

 ةبسنلاب حسملا تقو ىهتنا «حسملا ءادتبا نم ةعاس نورشعو

 ةبسنلاب حسملا ىهتنا ةعاس نوعبسو ناتنثا تمت اذإو «ميقملل

 : رمألا هب نيبتي الثم كلذل برضنو ءرفاسملل
 ىلع يقب مث نيفخلا سبل مث ءرجفلا ةالصل رهطت لجر

 ىلع وهو رصعلا ىلصو «هتراهط ىلع وهو رهظلا ىلص ىتح هتراهط
 برغملا ةالصل رهطت ةسماخلا ةعاسلا يف رصعلا ةالص دعبو «هتراهط

 a ةعاسلا ىلإ حسمي نأ هل لجرلا اذهف ‹ حسم مث

 اعبر الإ ةسماخلا ةعاسلا يف يناثلا مويلا يف حسم هنأ رذق اذإف يناثلا

 ذئنيح هنإف ءءاشعلا ىلصو برغملا ىلص ىتح هتراهط ىلع يقبو
 برغملاو رصعلاو « موي لوأ رهظلا ةالص ةدملا هذه يف ىلص نوكي

 برغملاو رصعلاو رهظلاو «يناثلا مويلا يف رجفلاو «ءاشعلاو



 ةالصلا 3 واتف

 يعل ب سختشتسل
 ددعب ةربع ال هنأ انملع اذهمو ءاهالص تاولص عست هذهف «ءاشعلاو

 نإ : نولوقي ثيح ةماعلا نم ريثك دنع موهفم وه امك تاولصلا

 ةليلو مويب هتّقو عرشلا امنإو ءهل لصأ ال اذه ضورف ةسمخ حسملا

 تفرع انركذ يذلا لاثملا اذه يفو . حسم ةرم لوأ نم هذه ءىدتبت

 ةدم تمت اذإ هنأ نيبت هانركذ يذلا لاثملا اذهبو «ةالص نم ىلص مك
 «ةدملا مامت دعب حسم ولو ةدملا هذه دعب حسمي ال هنإف .حسملا

 ةدملا متت نأ لبق حسم ول نكل .ثدحلا هب عفتري ال «لطاب هحسمف

 لب «ضقتني ال هءوضو نإف «ةدملا مات دعب هتراهط ىلع رمتسا مث
 كلذو ؛ءوضولا ضقاون نم ضقان دجوي ىتح هتراهط ىلع ىقبي
 نإف ءهل ليلد ال لوق «ةدملا مامتب ضقتني ءوضولا نأب لوقلا نأل
 دعب ةراهط ال هنأ هانعم سيلو ءاهمامت دعب حسم ال هنأ هانعم ةدملا مامت

 ىلع ليلد ال هنإف «ةراهطلا نود حسملا وه تقؤملا ناك اذإف ءاهمامت

 اذه : هيلإ انبهذ ام ليلد ريرقت يف لوقن ذئنيحو «ةدملا مامتب اهضاقتنا

 اذار حم يرش لد ىضتقمب ادي اءوضو اضوت لجزلا
 ليلدب الإ ءوضولا اذه ضاقتناب لوقن نأ نكمي ال هنإف كلذك ناك

 EEN EES ‹ حيحص يع رش

 باتكلاب تتبث يتلا ءوضولا ضقاون نم ضقان دجوي ىتح هتراهط
 . عامجإلا وأ «ةنسلا وأ

 «ةعاس نوعبسو ناتنثا يأ ءاهيلايلب مايأ ةثالث هلف رفاسملا امأ

 - هللا مهمحر - ةلبانحلا ءاهقف ركذ اذهلو حسم ةرم لوأ نم ءىدتبت

 دلبلا سفن يف ثدحأ مث ا ي ع رر نسل ول لخرلا ذأ

 يف رفاسم حسم متي هنإف اولاق ءرفاس نأ دعب الإ حسمي ملو رفاس مث
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 سسس ہں”

 ةدملا ءادتبا نأب لوقلا فعض ىلع لدي امم اذهو «ةلاحلا هذه

 .سبللا دعب ثدح لوأ نم

 «فخلا علخو «ةدملا ءاهتنا : فخلا ىلع حسملا لطبي يذلاو

 علخ نوك ليلدو .ةيقاب ةراهطلا نكل حسملا لطب فخلا علخ اذإف
 هللا لوسر انرمأ» : لاق لاسع نب ناوفص ثيدح «حسملا لطبي فخلا

 عزن اذإف حسملا لطبي عزنلا نأ ىلع اذه لدف "'"«انفافخ عزنن ال نأ كي
 هسبل ديعي ال هنأ ىنعمب هيلع حسملا لطب هحسم دعب هفخ ناسنإلا

 .نيلجرلا هيف لسغي ًالماك ًاءوضو أضوتي نأ دعب الإ هيلع حسميف
 علخب ضقتنت ال ةراهطلاف ؛ ةيقاب اهنإف «هعلخ اذإ هتراهط امأو

 ليلدلا ىضتقمب هتراهط تمت حسم اذإ حساملا نأل كلذو «حوسمملا

 سيلو « يعرش ليلد ىضتقمب الإ ةراهطلا هذه ضقتنت الف « يعرشلا

 امنإو ءءوضولا لطب حوسمملا علخ اذإ هنأ ىلع يعرش ليلد كانه

 ةرم حسملا داعُي ال يأ «حسملا لطب حوسمملا علخ اذإ هنأ ىلع ليلدلا

 نإ :لوقنف هيلعو «لماك ءوضو يف لجرلا لسغ دعب الإ ىرخأ
 دجوي ىتح يعرشلا ليلدلا ىضتقمب ةتباثلا ةراهطلا هذه ءاقب لصألا

 وه اذهو «ضقتنم ريغ ىقبي ءوضولا نإف ليلد نكي ي مل اذإو «ليلدلا

 .قفوملا هاو . اندنع حجارلا لوقلا

 ؟فيفخلاو قرخملا E 2 مكح ام ۱٤١: س
 قرخلا بروجلا ىلع حسملا زوجي هنأ حجارلا لوقلا :باوجلا

 دوصقملا سيل هنأل «ةرشبلا هئارو نم ىرت يذلا فيفخلا بروجلاو
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 نينا بج
 لجّرلا نإف ؛ًارتاس نوكي نأ هوحنو بروجلا ىلع حسملا زاوج نم
 تالا ىلع ةصخرلا دوصقملا امنإو ءاهرتس بجي ةروع تسيل

 دنع فخلا وأ بروجلا اذه علخب همزلت ال ثيحب «هيلع ليهستلاو

 نم يتلا ةلعلا يه هذه «هيلع حسمت نأ كيفكي :لوقن لب «ءوضولا

 اهيف يوتسي  ىرت امك  ةلعلا هذهو «نيفخلا ىلع حسملا عرش اهلجأ
 . ليقثلاو فيفخلاو ميلسلاو قرخملا بروجلا وأ فخلا

 ني يي ت3

 را لع خا كح ام : ١ 55 سن

 ؟ةريبجلا يه ام فّوعن نأ ًالوأ دبال : تاوجلا

 فرع يف اهب دارملاو ءرسكلا هب ربحي ام لصألا يف ةريبجلا
 يذلا سبجلا لثم ««ةجاحل ةراهطلا عضوم ىلع عضوي ام» ءاهقفلا

 يف ملأ ىلع وأ «حرجلا ىلع نوكت يتلا ةقزللا وأ ءرسكلا ىلع نوكي

 اذإف . لسغلا نع ءىزجي اهيلع حسملاف كلذ هبشأ ام وأ رهظلا

 حسمي هنإف ءاهيلإ جاتحي حرج ىلع ةقزل ءىضوتملا عارذ ىلع نأ انردق

 راهن يعي .ةلماك ةراهطلا هذه نوكتو لسغلا نع ًالدب اهيلع

Eىقبت هتراهط نإف «ةقزللا وأ ة  

 انه سيل ةقزللا عزتو . يعرش هجو ىلع تمت اهنأل ضقتنت د الو

 ىلع حسملا يف سيلو «ةراهطلا ضقني وأ ءوضولا ضقني هنأ ىلع ليلد
 اهيلإ بهذ ةفيعض ثيداحأ اهيف «ةضراعم نم ٍلاخ ليلد ةريبجلا

 . ةجح نوكت نأ ىلإ اهعفري اهعومجم نإ :لاقو «ملعلا لهأ ضعب
 ءاهيلع دمتعي ال اهفعضل هنإ :لاق نم ملعلا لهأ نمو

 هنأل «ةريبجلا لحم ريهطت طقسي :لاق نم مهنمف ءاوفلتخا ءالؤهو
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 .اهيلع حسمي الو هل مميتي لب :لاق نم مهنمو . هنع زجاع

 نع رظنلا عطقب  دعاوقلا ىلإ لاوقألا برقأ نكل
 نع هينغي حسملا اذهو ءحسمي هنأ  اهيف ةدراولا ثيداحألا

 يف حرج دجو اذإ هنإ :لوقن ذئنيحو «هيلإ ةجاح الف مميتلا
 :بتارم هلف ةراهطلا ءاضعأ

 هذه ىفف «لسغلا هرضي الو ًافوشكم نوكي نأ : ىلوألا ةبترملا

 ۰ . لسغُي لح يف ناك اذإ هلسغ هيلع بجي ةبترملا

 «حسملا نود لسغلا هرضيو ًافوشكم نوكي نأ : ةيناثلا ةبترملا

 . لسغلا نود حسملا هيلع بجي ةبترملا هذه يفف
 انهف «حسملاو لسغلا هرضيو ًافوشكم نوكي نأ : ةثلاثلا ةبترملا

 : هل ميش
 ءاهيلإ جاتحم اههبش وأ ةقزلب ًاروتسم نوكي نأ :ةعبارلا ةبترملا

 ‹وضعلا لسغ نع هينغي هينغيو «رتاسلا اذه ىلع حسمي ةبترملا هذه يفو

 :هجتعي الو

 ؟ال وأ ةريبجلا ىلع حسملاو مميتلا نيب عمجلا بجي له :1537 سد
 باجيإ نأل < «مميتلاو حسملا نيب عمجلا بجي ال :باوجلا

 بجي :لوقن اننأل ءةعيرشلا دعاوقل فلاخم دحاو وضعل نيتراهط

 هريهطت بجون نأ امأ ءاذكب امإو اذكب امإ وضعلا اذه ريهطت

 نيتدابعب ًادبع هللا فلكي الو «ةعيرشلا يف هل ريظن ال اذهف «نيتراهطب

 .دحاو امهببس
 انف دي نك
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 سبل مث «ىنميلا هلجر لسغف أضوت نم مكح ام ۱٤۸: س
 ؟فخلا وأ اهيلع بروجلا سبلو ىرسيلا لسغ مث ,بروجلا وأ فخ ا

 نم مهنمف ملعلا لهأ نيب فالخ لحم ةلأسملا هذه :باوجلا

 مهنمو «بروجلا وأ فخلا سبلي نأ لبق ةراهطلا لمكُي نأ دب ال : لاق

 لسغي مث بروجلا وأ فخلا سبلي نأ ميلا لسغ اذإ زوجي هنإ : لاق نم
 نأ دعب الإ ىنميلا لخدي مل وهف «بروجلا وأ فخلا سبليو ىرسيلا
 نكل .نيترهاط امهلخدأ هنأ هيلع قدصيف «كلذك ىرسيلاو اهرّهط
 لكي يبنلا نأ .هححصو مكاحلاو ينطقرادلا هجرخأ ثيدح كانه

 اذإ) :هلوقف .ثيدحلا .«هيفخ سبلو مكدحأ أضوت اذإ» :لاق

 قدصي ال ىرسيلا لسغي مل نم نأل «لوألا لوقلا حجري دق «أضوت

 .ىلوأ هب لوقلاف هيلعف ءأضوت هنأ هيلع
 ني ني 3

 حسم متي لهف رفاس مث ميقم وهو ناسنإلا حسم اذإ ١59: س
 ؟رفاسم

 مث رضحلا يف حسم اذإ هنأ ملعلا لهأ ضعب ركذ دقو «حجارلا لوقلا

 يقبدق لجرلا اذه نأل «هانلق ام حجارلا نكلو «ميقم حسم ّمتأ ءرفاس
 نيرفاسملا نم هنأ هيلع قدصيف «رفاسو رفاسي نأ لبق ءىش هحسم ةدم يف
 هنأ هللا همحر دمحأ مامإلا نع ركذ دقو «مايأ ةثالث نوحسمي نيذلا

 . ميقم حسم متي هنأب لوقي ناك نأ دعب لوقلا اذه ىلإ عجر

 انف دم *
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 ےس لل
 ؟لعفي اذامف هتقوو حسملا ءادتبا يفناسنإلا ٌكشاذإ : 16١ س

 حسم له كش اذإف «نيقيلا ىلع ينبي لاحلا هذه ين : باوجلا

 ةالص نم ةدملا ءادتبا لعجي هنإف ءرصعلا ةالصل وأ رهظلا ةالصل

 لصألا نأ وه ةدعاقلا هذه ليلدو . حسملا مدع لصألا نأل ؛رصعلا
 هيلع لوسرلا نأو «مدعلا لصألا نأو «ناك ام ىلع ناك ام ءاقب

 يف ءيشلا دجي هنأ هيلإ ٍلّيخج لجّرلا هيلإ يكش «مالسلاو ةالصلا

 . “اير دجي وأ ًاتوص عمسي ىتح فرصني ال : لاقف هتالص

 كيف ني ع

 ىلع حسمو اهعلخ مث ردانكلا ىلع ناسنإلا حسم اذإ : ۱١۱ س

 ؟هحسم حصي لهف بارشلا

 نيفخلا دحأ حسم اذإ هنأ ملعلا لهأ دنع فورعملا :باوجلا

 ىري نم مهنمو نا ىلإ لقتني الو هب مكحلا قلعت لفسألا وأ ىلعألا
 تمادام لفسألا وه حوسمملا ناك اذإ يناثلا ىلإ لاقتنالا زوجي هنأ

 حسمو أضوت ولف اذه ىلعو .حجارلا لوقلا وه اذهو .ةيقاب ةدملا

 حسمو ردانك وأ «ىرخأ براوج اهيلع سبل مث براوجلا ىلع
 نكل «ةيقاب ةدملا تمادام حجارلا لوقلا ىلع هب سأب الف ءايلعلا

 . يناثلا ىلع حسملا نم ال لوألا ىلع حسملا نم ةدملا بسحت

 %R3 %  

 اهداعأ مث ءوضو ىلع وهو بارشلا ناسنإلا عزن اذإ : ٠٠١١ س

 ؟اهيلع حسملا هل زوجي لهف هءوضو ضقتني نأ لبق



 ةالصلا ىواتق

mmm خخ 
 الف هئوضو ىلع وهو اهداعأ مث بارشلا عزن اذإ :باوجلا

 : نيلاح نم ولخي
 ضقتني مل هنإ يأ «لوألا وه ءوضولا اذه نوكي نأ :ىلوألا

 اذإ اهيلع حسميو اهديعي نأ هيلع جرح الف هسبل دعب هءوضو
 .ًاضوت

 ىلع هيف حسم ًاءوضو ءوضولا اذه ناك اذإ : ةيناثلا لاحلا

 هنأل ءاهيلع حسميو اهسبلي نأ اهعلخ اذإ هل زوجي ال هنإف «هبارش
 اذه «حسملاب ةراهط هذهو «ءاملاب ةراهط ىلع امهسبل نوكي نأ دبال
 اهداعأ اذإ هنأب لاق دحأ ناك نإ نكلو .ملعلا لهأ مالك نم ملعي ام
 نإف ؛ةيقاب ةدملا تمادام حسمي نأ هل «حسملا ةراهط ولو ةراهط ىلع

 نم ينعنمي يذلاف ءهب لاق ًادحأ نأ ملعأ مل يننكلو «يوق لوق اذه

 نم دحأ هب لاق ناك نإف «هب لاق دحأ ىلع علطأ مل يننأ وه هب لوقلا

 «ةلماك ةراهط حسملا ةراهط نأل ؛يدنع باوصلا وهف ملعلا لهأ

 «لسغ ةراهط ىلع هسبل ام ىلع حسمي ناك اذإ هنإ لاقي نأ يغبنيف
 لاق ًادحأ تيأر ام يننكل «حسم ةراهط ىلع هسبل ام ىلع حسميلف
 . هللا دنع ملعلاو .اذهب

 امف امبب ىلصو ةدملا ءاهتنا دعب هيفخ ىلع حسم نم : ١637 س

 ؟مكحلا
 دعب ناسنإلا ىلص مث نيفخلا حسم ةدم تهتنا اذإ :باوجلا

 هيلع بجو .حسمو ةدملا ءاهتنا دعب ثدحأ ناك نإف «ةدملا ءاهتنا

 ءةالصلا ةداعإ هيلع بجوو «هيلجر لسغب الماك ءوضولا ةداعإ
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 ےک چ
 اذإ امأو . مات ريغ ءوضوب ىلص دقف هيلجر لسغي مل هنأل 0

 ءاهتنا دعب ىلصو «هتراهط ىلع ناسنإلا يقبو حسملا ةدم تهتن

 ءءوضولا ضقني ال حسملا ةدم ءاهتنا ن فنيش: الرصف 0

 ضقني حسملا ةدم ءاهتنا نإ :نولوقي ءاملعلا ضعب ناك نإو

 عملا هدب تر اذ اديك هيلع ليلد ال ٌلوق هنكل ءءوضولا

 نأ هلف الماك اموی ولو «ةدملا ءاهتنا دعب هتراهط ىلع ناسنإلا ىقبو

 الف يعرش ليلدب تبث دق هءوضو نأل «ةدملا ءاهتنا دعب ولو يلصي

 ءاهتنا نأ ىلع لدي ب يبنلا نع ليلد الو «يعرش ليلدب الإ عفتري
 . ملعأ هللاو . ءوضولل بجوم حسملا ةدم

 تي مح %*

 ؟ءوضولا ضقاون ىهام ١65: سل

 لآ اک هن يفد اع فرا یا تاغا
 : ليلدلا ىضتقمب ًاضقان نوكي ام ركذن نکل «٠ «ملعلا

 ءربدلاو لّيقلا نم جراخلا يأ «نيليبسلا نم جراخلا :لوألا
 ناك ءاوس «ءوضولل ضقان هنإف ربدلا وأ لبقلا نم جرخ ام لكف
 لبقلا نم جرخي ءيش لكف ءاحير مأ ءاّينم مآ ءآيذم مأ ءآطئاغ مأ الوب
 ًاّينم ناك اذإ نكل ءهنع لأست الو ءوضولل ضقان هنإف ربدلا وأ

 هنإف ًايذم ناك اذإو «لسغلا بجوي هنأ مولعملا نمف «ةوهشب جرخو
 .ًاضيأ ءوضولا عم نييثنألاو ركذلا لسغ بجوي

 «ثدحأ ول مئانلا رعشي ال ثيحب ًاريثك ناك اذإ مونلا : يناثلا
 ضقني ال هنإف ثدحأ ول هسفنب مئانلا رعشي ًاريسي مونلا ناك اذإ امأف

 ًادعاق وأ ءًاعجطضم ًامئان نوكي نأ كلذ يف قرف الو ءءوضولا



 كك ةالصلا ىواتف

 اذإف «بلقلا روضح ةلاح مهملاف «دمتعم ريغ ًادعاق وأ ءًادمتعم

 نإو ‹ضقتني ال هءوضو نإف هسفنب سحأل ثدحأ ول ناك

 ءءوضولا هيلع بجي هنإف «هسفنب نسي مل ثدحأ ول لاح يف ناك

 ناك اذإف «ثدحلا ةنظم وه امنإو ضقانب سيل هسفن مونلا نأل كلذو
 ضقتني ال هنإف «هنم لصح ول هب رعشي ناسنإلا نوكل ًايفتنم ثدحلا
 ال هريسي نأ ءضقانب سيل هسفن مونلا نأ ىلع ليلدلاو .ءوضولا

 ضقني امك هريثكو هريسي ضقنل ًاضقان ناك ولو «ءوضولا ضقني
 رکو ريش لوبلا

 محل نم ناسنإلا لكأ اذإف ءروزجلا محل لكأ :ثلاثلا

 وأ ًائين ناك ًءاوس هؤوضو ضقتني هنإف «لمجلا وأ ةقانلا ءروزجلا

 دع ل و ال 00

 تئش نإ» :لاق ؟منغلا موحل نم أضوتنأ ةي يبنلا لئس هن
 e . «معن» :لاق ؟لبإلا موحل نم أضوتنأ 0

 نأ ىلع ليلد «ناسنإلا ةئيشم ىلإ ًاعجار منغلا محل نم ءوضولا

 دبال هنأو «ناسنإلا ةئيشم ىلإ عجارب سيل لبإلا محل نم ءوضولا
 ًائين ناسنإلا هلكأ اذإ لبإلا محل نم ءوضولا بجيف اذه ىلعو «هنم

 ضقنيف ءرمحألا ريغ محللاو رمحألا محللا نيب قرف الو ءآخوبطم وأ
 محشلاو لو «دبكلاو ءءاعمألاو «شركلا لكأ ءوضولا

 م لب لوسرلا نأل ؛ءوضولل ٌضقان ريعبلا ءازجأ عيمجو «كلذ ريغو

 ناك ولو ءاذه نمو اذه نم نولكأي سانلا نأ ملعي وهو لّصفُي

 ةريصب ىلع اونوكي ىتح سانلل هنيبي هيب يبنلا ناكل فلتخي مكحلا

 )۳٠١(. لبإلا موحل نم ءوضولا باب « ضيحلا باتك ءملسم هجرخأ قلل
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 ےک چ
 فلتخي ًاناويح ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ملعن ال اننإ مث ءمهرمأ نم
 بجوم امإو «مارح وأ لالح امإ ناويحلاف «هئازجأل ةبسنلاب همكح
 هل هضعبو مكح هل هضعب نوكي نأ امأو «بجوم ريغ وأ ءوضولل

 يف ًافورعم ناك نإو ءةيمالسإلا ةعيرشلا يف فرعي ال اذهف مكح

 نير TET لَصَو » : ىلاعت هللا لاق امك دوهيلا ةعيرش

 ام الإ امهم مهي اَسْمَرَح ِوَسَمْلاَو ِرَهَبْلا تو رف ىز لڪ
Eاعنألا ةروس) . ٌيظعب طلخا ام وأ آياَوَحْلا وأ » 

 0 ءاملعلا عمجأ اذهلو . ١45( :ةيآلا

 مكَع تمرح :ىلاعت لاقف ءمحللا الإ نآرقلا يف ركذي مل ىلاعت
 4 0 ا ةروس) - # وب هلأ يعل لها امو ريزنيأ متلو ملو يملأ

 اذه ىلعو .مرح ريزنخلا محش نأ يف ملعلا لهآ نيب ًافالخ ملعأ الو

 محشلا هيف لخدي لبإلل ةبسنلاب ثيدحلا يف روكذملا محللا :لوقنف
 .اهريغو شركلاو ءاعمألاو

 ؟ءوضولا ضقني ي ةأرملا سم له : ١ هه سن

 اقلطم ءوضولا ضقني ال ةأرملا لسم نأ حيحصلا :باوجلا

 لّبق هنأ ءو يبنلا نع حص ام اذه ليلدو .ءيش هنم جرخ اذإ الإ

 مدع لصألا نألو .ًاضوتي ملو ةالصلا ىلإ جرخو هئاسن ضعب

 يعرش ليلد ىضتقمب تبث امو «يعرش ليلد ىضتقمب هتراهط متأ

 . يعرش ليلدب الإ هعفر نكمي ال هنإف



 ةالصلا ىواتف

 . اسلا مكس وأ 3 : هباتك يف لجو زع هللا لاق دق : ليق نإف

 كد حض ابك عابجلا ةيآلا يف ةسمالملاب دارملا نأ : باوجلاف

 ةيالا ميسقت نم اليلد كانه نإ مث امهنع هللا يضر - سابع نبا نع

 ىلإ ةراهطلل ميسقتو «ةيلدبو «ةيلصأ ىلإ ةراهطلل ميسقت «ةميركلا

 .ىرغصلاو «ىربكلا ةراهطلا بابسأل ميسقتو . ىرغصو «ىربك

 أوُنِسْعَأف َةولَصلا ىلإ َمّثَمُق اإ انما يلا ای : ىلاعتا هللا لاق

 ىلإ مڪار مكسور أوحسمأو قفارملا ىلإ کریو ہک موج

 . ىرغص ةيلصأ ءاملاب ةراهط هذهف .(5 :ةيآلا «ةدئاملا ةروس) کتا

 e رابط راين ثق اورو ر ھطا انج مک نو :لاق مئ

 نم مکن لح ُدحأ اج وأ رفس هس e لاق مث . ىربك

 :هلوقف .# اوم ام اود ْمَلَك ءآَسْنِل مكسملل 7 طبل

 . * طباع نم مکن دحأ اجو ¥ :هلوقو .لدبلا اذه ا

 نايب اذه . اسيا ةسملل وأ # :هلوقو . ىرغصلا ببس نايب اذه

 تاكا سا ره يذلا لا لغد لو د لا بك
 نع تكسو «ىرغصلا ةراهطلل نيببس اهيف هللا ركذ ةميركلا ةيالا

 . اور ها ابنج مک نإَو » : لاق هنأ عم «ىربكلا ةراهطلا ببس

 دارملا نأ ىلع ةلاد ةيآلا نوكتف هيلعو ‹ةينآرقلا ةغالبلا فالخ اذهو

 ةيالا نوكتل «ءاسنلا متعماج يأ * آسيا سم وأ : هلوقب

 و ر ا ا اا ن كعب ةليحقب

 يف ىربكلاو «ةعبرألا ءاضعألا يف ىرغصلا نيتراهطلاو ءرغصألا

 هنأل طقف نيوضع يف مميتلا ةراهط وه يذلا لدبلاو «ندبلا عيمج

 . ىربكلاو ىرغصلا ةراهطلا اهيف ىواستي
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P(تب تب ب  

 ءوضولا ضقني ال ةأرملا نسم نأ حجارلا لوقلاف اذه ىلعو

 جرخ نإف .ءيش هنم جرخي نأ الإ ةوهش ريغب وأ ةوهشب ءاوس اقلط

 .ًايذم جراخلا ناك نإ ءوضولا عم نييثنألاو ركذلا

% *%# X% 

 ءام دجوي الو «ميركلا نآرقلا ذيمالتلل سردي سردم : ۱١٩ سب

 اذامف .نورهطملا الإ هسمي ال نارقلاو اهنم برقلاب وأ ةسردملا يف

 ؟لعفي

 ىلع هبني هنإف اهبرقب الو ءام ةسردملا يف نكي مل اذإ :باوجلا

 الإ هسمي ال فحصملا نأل كلذو نورهطتم مهو الإ اوتأي الأ ةبلطلا

 سمي الأ» : هل ةي يبنلا هبتك يذلا مزح نب ورمع ثيدح يفف رهاط

 ىلاعت هلوق ليلدب هثدح 1 “«رهاط الإ نارقلا
 مک مج لآ ديرب  :مميتلاو لسغلاو ءوضولا ةيآ يف

 ڪَل يع ُمَتَمْع ل مكرهطيل ديري نکو ك نت
 4 مكرهطيل  :هلوق يفف .(5 :ةيآلا «ةدئاملا ةروس) € تور گر س ع 0

 اذه ىلعو «ةراهطلا هل لصحت مل رهطتي نأ لبق ناسنإلا نأ ىلع ليلد

 نأ الإ ءءىضوتم رهاط وهو الإ نآرقلا سمي نأ دحأل زوجي الف

 «كلذل مهتجاحل نآرقلا اوسمي نأ راغصلل صخر ملعلا لهآ ضعب

 يأ كلذب بالطلا رمؤي نأ لوألا نكلو .ءوضولل مهكاردإ مدعو

 . ةراهط ىلع مهو فحصملا اوسمي ىتح ءوضولاب
 ينأكف .نورهطملا الإ هسمي ال نآرقلا نأل : لئاسلا لوق امأو

 )١( «ىئاسنلاو . ۳ باب «قالطلا باتك «یمرادلا هجرخأ ٥۷۱۸ .



 : ةالصلا ىواتف

 «فحصملا سل رهطتلا بوجو ىلع ةيآلا هذهم لدتسي نأ ديري هب

 لإ سمي ال » :هلوقب دارملا نأل اذهل ليلد اهيف سيل ةيآلاو

 حوللا وهو «نونكملا باتكلا .(۷۹ :ةيآلا «ةعقاولا ةروس) € َنوُرهْطمْلا

 نورهطتملا اهب داري ناك ولو «ةكئالملا نورهطملاب دارملاو ظوفحملا

 سم زوجي ال هنإ لقي لو نورهطتملا الإ وأ نورها الإ هسمي ال لاقل

 لدي يذلا وه ًافنآ هيلإ انرشأ يذلا ثيدحلا نكل ةراهطب الإ فحصملا

 . كلذ ىلع
 # 0 ل

 ؟لسغلا تابجوم یه ام : ۱٥۷ س
 اه لسا تاجر تارا
 بجي مانملا يف هنكل ءًامانم وأ ةظقي ةوهشب ينملا لازنإ :لوألا

 سبي الو ملتحي دق مئانلا نأل «ةوهشلاب سحي مل نإو ءلْسْعلا هيلع
 لاج لكب لسغلا هيلع بجو ةوهشي,ينملا هنم جر اذإف ءهشفنب

 ةفشحلا جلوأ نأب «هتجوز لجرلا عماج اذإف «عامجلا : يناثلا

 :لوألا نع ةي يبنلا لوقل < «لسغلا هيلعف ءداز ام وأ ءاهجرف يف

 نع هلوقو «لازنإلا نم بجي لسغلا نأ ينعي “«ءاملا نم ءاملا»

 بجو دقف اهدهج مث عبرألا اهبعش نيب سلج اذإ» :يناشلا
 - لازنإ نودب عامجلا ينعأ  ةلأسملا هذهو «لزني مل نإو . "”لسغلا

 هيلع يضمت سانلا ضعب نإ ىتح «سانلا نم ريثك ىلع اهمكح ىفخي

 )۳٤۳(. ءاملا نم ءاملا امنإ باب «ضيحلا باتك «ملسم هجرخأ )١(

 باتك ءملسمو )79١(« ناناتخلا ىقتلا اذإ باب «لسغلا باتك «يراخبلا هجرخأ (۲)

 (TEA). ءاملا نم ءاملا ةبسن باب « ضيجحلا
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 ےس و

 الهج لستغي الو لازنإ نودب هتجوز عماجي وهو روهشلاو عيباسألا
 ام دودح ناسنإلا ملعي نأ بجاولاف «هتروطخ هل رمأ اذهو «هنم
 لزني مل نإو هتجوز عماج اذإ ناسنإلا نإف «هلوسر ىلع هللا لزنأ

 .ًافنآ هانركذ يذلا ثيدحلل ءاهيلعو لسغلا هيلع بجو
 « سافنلاو ضيحلا مد جورخ لسغلا تابجوم نم :ثلاثلا

 :ىلاعت هلوقل لسغلا اهيلع بجو «ترهط مث تضاح اذإ ةأرملا نإف
 آو يحمل ىف هسي أوأْراعاَ ىذأ وه لف ٍضيِحَمْلا نع كتو 0 رع 0 ۰ چا 0% o عه م سوم ر ر وے

 ر دمع

 كي ها هرم مآ ےب نب شاک ہہ اإ نھی ےک هوت
 ىبنلا رمألو .(777 :ةيآلا «ةرقبلا ةروس) 4 ترهطتملا ُبِحيَو َنيِبّوَتلأ
 ءاسفنلاو «لستغت نأ اهضيح َرْذَق تسلج اذإ ةضاحتسملا يب
 . لستغت نأ اهيلع بجيف ءاهلثم

 ءةبانحلا نم لسغلا ةفصك سافتلاو ضيحلا نم لسغلا ةفصو

 لستغت نأ ضئاحلا لسغ يف بحتسا ملعلا لهأ ضعب نأ الإ
 .اهريهطتو اهتفاظن يف غلبأ كلذ نأل ءردسلاب

 «توملا لسغلا تابجوم نم ًاضيأ ءاملعلا ضعب ركذو
 وأ «ًاثالث اهنلسغا» : هتنبا نلسغي يتاللا ءاسنلل ةي هلوقب نيلدتسُم
 يف إي هلوقبو . "”(«كلذ نتيأر نإ كلذ نم رثكأ وأ فيش وأ ان

 ردسو ءامب هولسغا» : مرح وهو ةفرعب هتلحار هتصقو يذلا لجرلا
 نكلو «لسغلل بجوم توملا نإ :اولاقف . "”هيبوث يف هونفكو

 )١7807(« ردسلاو ءاملاب هثوضوو تيملا لسغ باب «زئانجلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 )٩۳۹(. تيملا لسغ يف باب ءزئانجلا باتك «ملسمو

 باتك «ملسمو )١771(« مرحملا نفكي فيك باب ءزئانجلا باتك «يراخبلا هجرخأ (۲)

 )٠١١١(. تام اذإ مرحملاب لعفي ام باب «جحلا



 ةالصلا ىواتف

 نكلو «هتومب هفيلكت عطقنا تيملا نأل ؛يحلاب قلعتي انه بوجولا
 . كلذب هك يبنلا رمأل مهاتوم اولسغي نأ ءايحألا ىلع

 نك د دك

 ؟ليبقتلا وأ ةبعادملاب لسغلا بجي له : ٠١۸ س

 درجمب لسغ ةأرملا ىلع الو لجرلا ىلع بجي ال :باوجلا
 بجي هنإف ينملا لازنإ لصح اذإ الإ ليبقتلا وأ ةبعادملاب عاتمتسالا

 نم جرخ نإف «عيمجلا نم جرخ دق ينملا ناك اذإ عيمجلا ىلع لسغلا

 درج رمألا ناك اذإ اذه «هدحو لسغلا هيلع بجو طقف امهدحأ
 هيف بجي عامجلا نإف ًاعامج ناك اذإ امأ ‹مض وأ ليبقت وأ ةبعادم

 لصحي مل نإو ىتح ةأرملا ىلعو لجرلا ىلع «لاح لك ىلع لسغلا
 اذإ) :- هنع هللا ىضر  ةريره وبأ هاور اميف هيب ىبنلا لوقل «لازنإ

 ظفل ينو . ”«لسغلا بجو دقف اهدهج مث عبرألا اهبعش نيب سلج
 «ءاسنلا نم ريثك ىلع ىفخت دق ةلأسملا هذهو . «لزني مل نإو» : ملسمل
 الف لازنإ نكي مل اذإ عامجلا نأ لجرلا نظي امبرو لب ةأرملا نظت

 لك ىلع لسغلا هيف بجي عامجلاف «ميظع لهج اذهو «هيف لسغ
 اذإ الإ لسغلا هيف بجي ال عاتمتسالا نم عامجلا ادع امو «لاح

 .لازنإلا لصح

 بجي لهف اللب هسبالم يف دجوف ناسنإلا ظقيتسا اذإ : ١59 س
 ؟لسغلا هيلع

 )١( ص هجيرخت مدقت 7147.



 مالسإلا ناكرأ ىواتف

 و سس:
 ثالث نم ولخ الف ءاللب دجوف ناسنإلا ظقيتسا اذإ : باوجلا

 : تالاح

 ءاوس لاستغالا ذئنيح هيلع بجيف «ىنم هنأ نقيتي نأ : ىلوألا لاحلا
 0 .ركذي مل مأ امالتحا ركذ
 هذه يف لسغلا هيلع بجي الف «ينمب سيل هنأ نقيتي نأ : ةيناثلا لاحلا
 مكح همكح نأل ؛هباصأ ام لسغي نأ هيلع بجي نكلو «لاحلا
 :كوبلا
 : ليصفت هيفف ؟ال مآ ينم وه له لهجي نأ : ةثلاثلا لاحلا

 «لستغيو ًاّينم هلعجي هنإف e : الوأ

 ةأرملا نع هيب يبنلا تلأس نيح  اهنع هللا يضر  ةملس مأ ثيدحل

 يه اذإ معن» : لاق ؟لسغ اهيلع له «لجرلا ىري ام اهمانم يف ىرت
 دجوو ملتحا نم ىلع لسغلا بوجو ىلع اذه لدف . “«ءاملا تأر

 . ءاملا
 يف ريكفت همون قبس دق ناك نإف «همانم يف ًائيش ري مل اذإ :ًايناث

 .ًايذم هلعج عامجلا

 : فالخ لحم اذهف ريكفت همون قبسي مل نإو
 . ًاطايتحا لسغلا هيلع بجي : ليق
 .ةمذلا ةءارب لصألا نأل حيحصلا وهو بجي ال :ليقو

 كنف امي ل

 ؟ةبانجلاب ةقلعتملا ماكحألا يه ام : 17٠ ست

 : يه ةبانجلاب ةقلعتملا ماكحألا : باوجلا

 )١( اهنم ينملا جورخب ةأرملا ىلع لسغلا بوجو باب «ضيحلا باتك «ملسم هجرخأ )7١1(.



 ةالصلا ىواتف
 #0 حيببلطغغط

 ىتح و اهضرف «ةالصلا هيلع مرحت 2 نأ : الوأ

 ىلإ مُثَمُف اذ e a ا : ىلاعت هلوقل .ةزانجلا ةالص

 ارات بنج دك نو > : هلوق ىلإ € کوج و اوُلِسْعَأَم ةولَصلا
 .(5 :ةيآلا «ةدئاملا ةروس)

 فاوطلا نأل «تيبلاب فاوطلا هيلع مرحي بنجلا نأ :ًايناث

 اوما بدلا مماتي 0 لاعت هللا لاق دقو ا يف ثكُم تيبلاب

 یراع لإ امج اکو نولو ام ومع یح ئركش ہار وکلا اور
 E : e) حلس

 : لك يبنلا لوقل «فحصملا سم هيلع مرحي هنأ :ًاثلاث
 . «رهاط الإ نآرقلا سمي

 و ا ا ا ًاعبار

 ولو ام ونكت ی ئركش زو وکلا ابرق ال اثم یر ایل
 و تو

 :EY) کلا باستا: رس) أيت ی لیس كرب راع الإ امج او

 نأل «لستغي ىتح نآرقلا ةءارق هيلع مرحي :ًاسماخ

 .ابنج اونوكي مل ام نآرقلا ةباحصلا ئرقي ناك ايب يبلا

 . ةبانج هيلع نمب قلعتت يتلا ةسمخلا ماكحألا هذه
2 3 

 ؟لسغلا ةفص ام 151١: س
 :نيهجوب لع: لئيعلا ةنض :فاوخلا
 نمو «ءاملاب هلك هندب معي نأ يهو « ةيجاو ةفص : لوألا هجولا

 ناك هجو يأ ىلع هندب ممع اذإف .فاشنتسالاو ةمضمضملا كلذ

 )۲٤۲(. هجيرخت مدقت )١(



 مالسإلا ناكرأ ىواتف
 مت تحسين:
 نو # : ىلاعت هللا لوقل «هتراهط تمتو ربكألا ثّدحلا هنع عفترا دقف

 65 :ةيآلا «ةدئاملا ةروس) 4اور هطاابشج محنك

 ىبنلا لستغا امك لستغي نأ ىهو ةلماك ةفص : يناثلا هجولا

 لسغي مث «هيفك لسغي هنإف ةبانجلا نم لستغي نأ دارأ اذإف الب

 ام ةفص ىلع  اًلماك ًاءوضو أضوتي مث «ةبانجلا نم ثّولت امو هجرف
 ةيقب لسغي مث هيورت ًاثالث ءاملاب هسأر لسغي مث  ءوضولا يف انركذ

 . لماكلا لسغلا ةفص هذه .هندب

 داع 3 دا
 ت3 3: 5

 لهف قشنتسي ملو ضمضمتي ملو ناسنإلا لستغا اذإ ١67: نتن

 o لاو ةكيرتلا دراما عيا : باوجلا
 ءهلك ندبلا لمشي . € ًاورّهط ابثج متنك نإو » :ىلاعت هلوق امى م <2

 رمأ اذهلو ل بع يذلا نديلا نف فتألا خا دوروقلا لاو

 هلوق يف امهلوخدل ءءوضولا يف قاشنتسالاو ةضمضم اب هيَ يبنلا

 اناك اذإف .03 :ةيآلا «ةدئاملا ةروس) . وجو اوليا # :ىلاعت
 ةراهطلا يف هلسغو هريهطت بجي امم هجولاو - هجولا لسغ يف نيلخاد

 ضمضمتي نأ ةبانحلا نم لستغا نم ىلع ًابجاو ناك  ىربكلا
 ب هشه اووم

 و يسسسق  ٠

 ؟ةراهطلا لصحت اذامبف «ءاملا لامعتسا رعت اذإ : 177" س
 ررضتلا وأ همدعل ء«ءاملا لامعتسا رذعت اذإ :باوجلا

 ناسنإلا برضي نأب «مميتلا ىلإ كلذ نع لدعي هنإف «هلامعتساب



 E ةالصلا ىواتف

 «ضعبب اهضعب حسميو «ههجو امهب حسمي مث «ضرألا ىلع هيديب
 كدا نم#راهظلاب صاغ اذه ركل

 «ندبلا ىلع تناك ءاوس «مميت اهيف سيلف ثّبَْلا ةراهط امأ

 ثبخلا نم رهطتلا نم دوصقملا نأل «ةعقبلا ىلع وأ «بوثلا ىلع وأ
 تلاز ول اذهلو ءًاطرش اهيف دبعتلا سيلو «ةثيبخلا نيعلا هذه ةلازإ
 رطملا لزن ولف «لحملا رهط ناسنإلا نم دصق ريغب ةثيبخلا نيعلا هذه
 نم لزن امب ةساجنلا تلازو سجن بوث ىلع وأ «سجن ناكم ىلع
 ملع هدنع سيل ناسنإلا ناك نإو .كلذب ٌرهطي لحملا نإف ءرطملا

 هللا ىلإ ناسنإلا اهب برقتي ةدابع اهنإف ثدحلا ةراهط فالخب ءاذهب
 .دصقلاو ةينلا نم اهيف دبالف - لجو زع

 ؟مميتي لهف دراب تقو يف ًابنج حبصأ نم : ١155 س
 لوقل «لستغي نأ هيلع نإف ًابنج ناسنإلا ناك اذإ :باوجلا

 نإف .(5 :ةيآلا :ةدئاملا ةروس) أورام انج منك نو :  : ىلاعت هللا

 بجي هنإف «درابلا ءاملاب لستغي نأ عيطتسي الو ةدراب ةليللا تناك

 هدد نأ کم ال ناک ناف كلذ هتك. ناك اذإ ةنخلس نأ لغ

 ها رع متي Ss «ءاملا هب نسي ام دوجو مدعل

 حا اجو قس لع وأ یر مت نول : ىلاعت هللا لوقل ؛يلصيو
 2 TE ُدَحي ملء سنا ممسك أ طلا نق يك
 مع مج ها برام ةن کیدا کرج اوسم
 هنإف 0 نع مميت اذإو ١(. :ةيآلا «ةدئاملا ةروس) 4 توك ڪم مکي متم َمِْبِإَو مكره ا



 ءاملا دجو اذإف «ءاملا دجي ىتح هتراهط ىلع ىقبيو كلذب ًارهاط نوكي
 ثيدح نم يراخبلا حيحص يف تبث ال «لستغي نأ هيلع بجو

 م ًالزتعُم الجر ىأر كي يبنلا نأ هيفو :ليوطلا نيصخ نب ةارمع

 ءءام الو ةبانج ينتباصأ : لاق 2«؟كعنم ام» :لاق «موقلا يف ّلصي

 ءاملا رضح مث . “(كيفكي هنإف ديعصلاب كيلع» : ةي يبنلا لاقف

 لدف .«كسفن ىلع هغرفأ» :لاقو ًءام ايب يبنلا هاطعأف كلذ دعب

 ءاوس «هب رهطتي نأ هيلع بجو «ءاملا دجو اذإ مميتملا نأ ىلع اذه
 نع مميت اذإ مميتملاو ءرغصأ ثدح نع وأ ةبانج نع كلذ ناك

 دجي وأ «ىرخأ ةبانج هل لصحي ىتح اهنم ًارهاط نوكي هنإف .ةبانج

 مميتي امنإو «تقو لكل ةبانجلا نع همميت ديعي الف اذه ىلعو «ءاملا
 . بني نأ الإ رغصألا ثدحلا نع مميتي ةبانجلا نم همميت دعب

 ع 0 0

 ل ا مر امو

 .4ُةَنَم مکی مث ووجوب اوحسماف# :ىلاعت هلوق لهو
 ؟رابغلا طارتشا ىلع ليلد #هنم# : لوق

 بارتب نوكي نأ مميتلل طرتشي ب ال هنأ حجارلا لوقلا :باوجلا

 ال مأ رابغ اهيف ناك ًءاوس هأزجأ ضرألا ىلع مميت اذإ لب «رابغ هيف

 ىلع هيديب ناسنإلا برضيف «ضرألا ىلع رطملا لزن اذإف اذه ىلعو
 هذه يف رابغ ضرألل نكي مل نإو «هيفكو ههجو حسميو ضرألا
 EL :ىلاعت هللا لوقل «لاحلا
 ايب يبنلا نألو ١(. :ةيآلا ةدئالا ةروس) سَم مُكييأَو م ھوجوپ

 نم وع وع : ٍِ : ر )١( ءاملا نم هيفكي ملسملا ءوضو بيطلا ديعصلا باب « مميتلا باتك «یراخبلا هج رخآ )5 5 7( .



 ةالصلا ىواتف

 تناكو «لامر الإ اهيف سيل تاهج ىلإ نورفاسي اوناك هباحصأو
 لوقلاف - لجو زع - هللا رمأ امك نومميتي اوناكو مهبيصت راطمألا
 ءاوس «حيحص همميت نإف ضرألا ىلع مميت اذإ ناسنإلا نأ حجارلا

 . نكي مل مأ رابغ ضرألا ىلع ناك
 4ُةَنَي مکی 2 وب اوحسماف # :ىلاعت هلوق امأ

 ىبنلا نع تبث دقو 96 تسيلو ةياغلا ءادتبال «نم» نإف

 ١ "”ضرألا امهب برض نيح هيدي يف خفن هنأ ا

 كلذكو .رادجلا ىلع مميتي لهف بارتلا دجي ال ضيرم : 157 س

 ؟ال مأ شرفلا
 ا وانك ناك اذإف «بيطلا ديعصلا نم رادجلا :باوجلا

 هنإف - نيطلا نم نبل  ًاردم ناك وأ ًارجح ناك ءاوس ديعصلا نم

 وأ باشخألاب اًوسكم رادجلا ناك اذإ امأ «هيلع مميتلا زوجي

 «جرح الو هب مميتي هنإف رابغ بارت هيلع ناك نإ اذهف (ةيوبلاب)
 «ضرألا ةدام نم بارتلا نأل «ضرألا ىلع مميتي يذلاك نوكيو

 مميتي الف «ءيش يف ديعصلا نم سيل هنإف «بارت هيلع نكي م اذإ ام

 يبلع م نابع ا ناك انا« او
 :ددصلا يدخل األ العاقل

 )١( امهيف خفني له مميتملا باب «مميتلا باتك «يراخبلا هجرخأ )۳۳۸(.



 مالسإلا ناكرأ ىواتف

 ؟بوثلا ىلع عقو اذإ ريغصلا لفطلا لوب مكح ام : 137 نت
 ىذغتي يذلا ركذلا لوب نأ ةلأسملا هذه يف حيحصلا :باوجلا

 نأ وهو ‹حضنلا هريهطت يف ىفكي هنأو «ةساجنلا فيفخ نبللاب

 ‹رصع نودبو «كرف نودب هلمشي ىتح ءاملا هيلع بصي ءاملاب هرمغي

 هرجح يف هعضوف ريغص نباب ءيج هنأ ئ يبنلا نع تبث هنأ كلذو

 ىثنألل ةبسنلاب امأ « "”هلسغي ملو هايإ هعبتأف ءامب اعدف «هيلع لابف

 هلسغ بجيو سجن لوبلا نأ لصألا نأل ءاهلوب لسغ نم دبالف
 . هيلع ةنسلا ةلالدل ريغصلا مالغلا ىنثتسي نكل

 ةفصلا ىلع مدلا اهيتأي نيسمخلا تزواجت ةأرما : ١۸ س

 ةفصلا ريغ ىلع مدلا اهيتأي نيسمخلا تزواجت ىرخأو .ةفورعملا

 ؟ةردك وأ ةرفص امنإو «ةفورعملا

 مد اهمد نوكي ةفورعملا هتفص ىلع مد اهيتأي يتلا :باوجلا

 ضيحلا نس رثكأل دح ال ذإ «حجارلا لوقلا ىلع حيحص ضيح
 بانتجا نم ةفورعملا ضيحلا مد ماكحأ اهمدل تبثيف اذه ىلعو

 وحنو موصلا ءاضقو .لسغلا موزلو .عامجلاو «مايصلاو ءةالصلا

 . كلذ

 يف تناك نإ ةردكلاو ةرفصلاف ةردكو ةرفص اهيتأي يتلا امأو

 « ضيحب تسيلف ةداعلا نمز ريغ يف تناك نإو «٠ ضيحف ةداعلا نمز

 ءةراهطلا باتك «ملسمو .(۲۲۳) نايبصلا لوب باب ءءوضولا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 .(785) هلسغ ةيفيكو عيضرلا لفطلا لوب مكح باب



 a ةالصلا ىواتف

 اذهو .اهنع عطقنا اذإ لستغتو ضيحلا اهاتأ اذإ سلجت لب «هل ريثأت
 ىلع امأ «هل دح ال ضيحلا نس نأ نم حيحصلا لوقلا ىلع هلك
 هيلعو ايداع دوسأ ًامد ناك نإو ةنس نيسمحخ دعب ضيح الف بهذملا

 . حيحص ريغ لوقلا اذه نكل هعاطقنا دنع لستغتالو يلصتو موصتف
 كنف FF ردت

 ؟ضيح وه له لماحلا نم جرخي يذلا مدلا : ۱٦۹ سن

 - هللا همحر  دمحأ مامإلا لاق امك «ضيحت ال لماحلا :باوجلا

 لهأ لاق امك - ضيحلاو . ضيحلا عاطقناب لمحلا ءاسنلا فرعت امنإ
 اذإف ءهمأ نطب يف نينجلا ءاذغ ةمكحل ىلاعتو كرابت هللا هقلخ  ملعلا

 ضيحلا اهب رمتسي دق ءاسنلا ضعب نكل «ضيحلا عطقنا لمحلا أشن

 ضيح اهضيح نأب مكحي هذهف «لمحلا لبق ناك امك هتداع ىلع
 اذه نوكيف «لمح لاب رثأتي ملو ضيحلا اهب رمتسا هنأل «حيحص
 «هبجوي امل ًابجومو «لماحلا ريغ ضيح هعنمي ام لكل ًاعنام ضيحلا
 ىلع لماحلا نم جرخي يذلا مدلا نأ لصاحلاو .هطقسي امل ًأطقسمو

 : نيعون
 اهب رمتسا يذلا وهو «ضيح هنأب مكحم عون :لوألا عونلا

 هيلع رثؤي مل لمحلا نأ ىلع ليلد كلذ نأل ؛لمحلا لبق ناك امك

 ببسب امإ ؛ًاءورط لماحلا ىلع أرط د : يناثلا عونلاو
 سيل اذهف «هوحنو ءيش نم طوقس وأ «ءيش لمح وأ «ثداح

 نم الو ةالصلا نم اهعنمي الف اذه ىلعو «قرع مد وه امنإو ضيحب
 . تارهاطلا مكح يف يهف مايصلا
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 _ ؟مايألاب مولعم ٌّدح هرثكأو ضيحلا لقأل له : ۱۷۰ سب

 ىلع مايألاب دح 0 الو ضيحلا لقأل سيل :باوجلا

 وه لف ٍضيِحَمْلأ نع كلت م توش 3 : د لجو رع ا لر قلا
 «ةرقبلا ةروس) 4 آو ضي حملا يف ءاي اوزما ىذأ
 ةياغ لعج لب «ةمولعم ًامايأ عنملا ةياغ هللا لعجي ملف 5 :ةيآلا

 ًادوجو ضيحلا يه مكحلا ةلع نأ ىلع اذه لدف ءرهطلا يه عنملا
 تلاز «هنم ترهط ىتمو «مكحلا تبث ضيحلا دجُو ىتمف ءامدعو
 ىلإ ةيعاد ةرورضلا نأ عم «هيلع ليلد ال ديدحتلا نإ مث «هماكحأ

 باتك يف ًانيبم ناكل ًاعرش ًاتباث نمز وأ رسب ديدحتلا ناك ولف «هنايب

 دنع فورعملا مدلا نم ةأرملا هتأرام لكف هيلع ءانبف ءاي هل وسر ةنسو هللا

 نأ الإ « نيعم نمزب كلذ ريدقت ريغ نم ضيح مد وهف ضيح هنأب ءاسنلا
 مويلاك ةريسي ةدم عطقني وأ ءًادبأ عطقني ال ةأرملا عمًارمتسم مدلا نوكي
 . ةضاحتسا مدن وكي ذئنيح هنإف ءرهشلا يف نيمويلاو

 كف مي حف

 ‹«جالعلاب اهنم ضيحلا مد لوزن يف تببست ةأرما ١7١: نت

 ل مآ اهيضقن لهف ةالصلا تكرتو

 ضيحلا لوزنل تببست اذإ ةالصلا ةأرملا ىضقت ال :باوجلا

 ام تلوانت ول انآ امك «همكح دجُو دج ىنم مد ضيحلا نأل «لزنف

 «موصلا يضقت الو موصتو يلصت اهنإف ‹ ضيحلا لزني لو ضيحلا عنمي
 :یلاعت هللا لاق «هتلع عم رودي مكحلاف يمن ا تا اي
 .(777 :ةيآلا «ةرقبلا ةروس) . € ذأ َوْه لف ٍضيِحَمْلا نع كتولكسو ¥

 . همكح ثبثي مل دجوي مل ىتمو «همکح َتَبَت ىذألا اذه دجُو ىتمف



 6 ةالصلا ىواتف

 ؟نارقلا أرقت : نأ ضئاحلل زوجي له : ۱۷۲ سن

 نأ لثم «ةجاحلل نآرقلا أرقت نأ ضئاحلل زوجي : باوجلا

 نآرقلا أرقتف ةبلاط نوكت وأ «ميلعتلل نآرقلا ًارقتف ٠ .ةملعم نوكت

 مهيلع درتف ءرابكلا وأ راغصلا اهدالوأ ملعت نوکت وأ «ملعتلل

 ةأرملل نآرقلا ةءارق ىلإ ةجاحلا تعد اذإ مهملا . مهلْبق ةيآلا أرقتو

 نأ ىشخت تناك ول كلذكو ءاهبلع جرح اورو هنإف ا

 e ءاركذت ور تراصق هاست

 رقت نأ ضئاحلا ةأرملل زوجي هنإ :لاق ملعلا لهأ ضعب نأ ىلع
 . ةجاح الب ًاقلطم نآرقلا

 .ةجاحل ناك ولو نآرقلا أرقت ڌ نأ اهيلع مرحي هنإ : نورخآ لاقو

 تجاتحا اذإ هنأ : وه لاقي نأ يغبني يذلاو «ةثالث لاوقألاف

 جرح ال هنإف «هنايسن فوخ وأ ءهمّلعت وأ «هميلعتل نآرقلا ةءارق ىلإ

 .اهيلع
 كف دي دك

 مأ ضيح مد وه له زيمت ملف ةأرملا ىلع مدلا هبتشا اذإ : 1777" س
 ؟هريتعت اذامف هريغ مآ ةضاحتسا مد

 ىتح ضيح مد هنأ ةأرملا نم جراخلا مدلا يف لصألا :باوجلا

 مد هنأ نيبتي ملام ضيح مد هربتعتف اذه ىلعو ةضاحتسا مد هنأ نيبتي

 . ةضاحتسا
0 1 0 3 

 ؟مكحلا امف ةالصلا تقو لوخد دعب ةأرملا تضاح اذإ : ١375 سل

 ؟ضيحلا تقو نع ةالصلا يضقت - ةت لهو
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 نأك ةالصلا تقو لوخد دعب ضيحلا ثدح اذإ :باوجلا

 نيفيا نم رهطتت نآ دعب اع إف العم ةعاس فق لاوزلا دعب تفاح
 نإ : ىلاعت هلوقل ةرهاط يهو اهتقو لخد يتلا ة ةالصلا هذه يضقت

 .(١1:ةيآلا ءءاسنلا ةروس) ات 0

 ثيدحلا يف هلك هلوقل ضيحلا تقو نع ةالصلا ىضقت
 لهأ عمجأو . "”(؟مصت ملو لصت مل تضاح اذإ 00 : ليوطلا
 . ضيحلا ةدم ءانثأ اهتتاف يتلا ةالصلا يف يضقت ال اأ ىلع ملعلا

 اهنإف رثكأف ةعكر رادقم تقولا نم ًايقاب ناكو ترهط اذإ امأ
 نم ةعكر كردأ نم» : لَك هلوقل هيف ترهط يذلا تقولا كلذ ىلصت

 ترهط اذإف . «رصعلا كردأ دقف سمشلا برغت نأ لبق رصعلا
 بورغ ىلع ًايقاب ناكو «سمشلا عولط لبق وأ ءرصعلا تقو
 ةلأسملا يف رصعلا ىلصت اهنإف ةعكر رادقم اهعولط وأ «سمشلا

 ١ :ةيناغلا لاس ق نجفلاو لوألا
 تن طة دك

 مايأ تداز مث , مايأ ةتس اهضيح ةداع تناك ةأرما : ١76 ست

 ؟اهتداع

 هذه تلاط مث مايأ ةتس ةأرملا هذه ةداع تناك اذإ :باوجلا

 ال ىقبت اهنإف موي شع كأ ا ةرشع وأ ةعست تراصو ةدملا

 eT رُهطت ىتح يلصت

 )١( موصلا ضئاحلا كرت باب « ضيحلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١٤(.

 ) (۲كلت كردأ دقف ةالصلا نم ةعكر كردأ نم باب «دجاسملا باتك « ملسم هجرخأ الصلاة)5١8( .



 ةالصلا ىواتف

 ةأرملا نإف «ًايقاب مدلا اذه ناك ىتمف .(۲۲۲ :ةيآلا ءةرقبلا ةروس) © ىكذأ

 رهشلا يف اهءاج ناك اذإف «يلصت مث لستغتو رهطت ىتح اهلاح ىلع

 ةدملا ىلع نكي مل نإو تره اذإ لستغت اهنإف كلذ نع اصقان يناثلا

 ال اهنإف ًادوجوم اهعم ضيحلا ناك ىتم ةأرملا نأ مهملاو «ةقباسلا

 وأ ءاهنع ًادئاز وأ «ةقب ةقباسلا ةداعلل ًاقفاوم ضيحلا ناك ءاوس « يلصت

 . يلصت ترّهَط اذإو ءًاصقان

 تلستغاو ترهط مث ةيرهشلا ةداعلا اهتتأ اذإ ةأرملا : 176 س

 مث لص مل مايأ ة الث تسلجو مد اهانأ ماب ةعست تلص نأ دعبو

 ةيرهشلا ةداعلا اهيلإ تداعو اهون رشع دحأ تلصو ترهط

 نم اهربتعت ڌ مآ ةثالثلا مايألا كلت يف هتلص ام ديعت لهف .ةداتعملا

 ؟ضيحلا
 هنيب ةدملا تلاط ءاوس ضيح وهف ءاج ىتم ضيحلا :باوجلا

 ةسمخ دعبو ترهطو تضاح اذإف «ترصق مأ ةقباسلا ةضيحلا نيبو

 ال سلجت اهنإف ةيناث ةرم ةداعلا اهتءاج ةرشع وأ «ةتس وأ «مايأ

 بجو ضيحلا ءاج مث ترهط املك «ًادبأ اذكهو ضيح هنأل ؛ يلصت

 عطقني ال ناك وأ ءآمئاد مدلا اهيلع رمتسا اذإ امأ .سلجت نأ اهيلع

 اهتداع ةدم الإ سلجت ال ذئنيحو «ةضاحتسم نوكت اهنإف ًاريسي الإ

 7 دا
 93 7و

 لبق ةأرملا نم لزني يذلا رفصألا لئاسلا مكح ام :۱۷۷ نتن

 ؟نيمويب ضيحلا
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 هنإف ضيحلا يتأي نأ لبق رفصأ لئاسلا اذه ناك اذإ :باوجلا
 . “اعيش ةردكلاو ةرفصلا دعن ال انك» : ةيطع مأ لوقل ءيشب سيل
 ةرفصلا دعن ال انك» :دواد يبأل ةياور ينو «يراخبلا هجرخأ

 ضيحلا لبق ةرفصلا هذه تناك اذإف . “اعيش رهطلا دعب ةردكلاو
 هذه نأ ةأرملا تملع اذإ امأ «ءيشب تسيل اهنإف ضيحلاب لصفنت مث

 . رهطت ىتح سلجت اهنإف ضيحلا ةمدقم يه ةرفصلا

 ؟رهطلا دعب نوكت يتلا ةردكلاو ةرفصلا مكح ام : ۱۷۸ س

 نمو «هل لحاس ال رحب ضيحلا يف ءاسنلا لكاشم :باوجلا
 امو «ضيحلل ةعناملاو لمحلل ةعناملا بوبحلا هذه لامعتسا هبابسأ

 حيحص «لبق نم ةريثكلا تالاكشإلا هذه لثم نوفرعي سانلا ناك

 اذه ىلع هترثك نكل «ءاسنلا دجُو ذنم ًادوجوم لازام لاكشإلا نأ
 هل فسؤي رمأ هلكاشم لح يف ناريح ناسنإلا فقي يذلا هجولا

 يف نقيتملا رهطلا تأرو ترهط اذإ ةأرملا نأ :ةماعلا ةدعاقلا نكلو

 ءام وهو «ءاضيبلا ةصقلا جورخ ضيحلا يف رهطلاب ينعأو «ضيحلا

 وأ ةطقن وأ ةرفص وأ ةردك نم رهطلا دعب امف «ءاسنلا هفرعت ضيبأ

 نم عنمي الو «ةالصلا نم عنمي الف ءضيحب سيل هلك اذهف ةبوطر
 . ضيحب سيل هنأل «هتجوزل لجرلا عامج نم عنمي الو «مايصلا
 هجرخأ .«ًائيش ةردكلاو ةرفصلا دعن ال انك :ةيطع مأ تلاق
 . حيحص هدنسو .(رهطلا دعب» دواد وبأ دازو يراخبلا

 )١( ضيحلا مايأ ريغ يف ةردكلاو ةرفصلا باب ‹ضيحلا باتك «يراخبلا هجرخأ )757( .

 )۲( رهطلا دعب ةرفصلاو ةردكلا ىرت ةأرملا يف باب «ةراهطلا باتك «دوادوبأ هجرخأ )/701( .



 ةالصلا ىواتف

 هذه نم نقيتملا رهطلا دعب ثدح ام لك :لوقن اذه ىلعو

 عامجو اهمايصو اهتالص نم اهعنمت الو «ةأرملا رضت ال اهنإف ءايشألا

 نأل ءرهطلا ىرت ىتح لجعتت ال نأ بجي نكلو ءاهايإ اهجوز
 ىرت نأ لبق تلستغاو ترداب اهنع مدلا فخ اذإ ءاسنلا ضعب

 ةشئاع نينمؤملا مأ ىلإ نثعبي ةباحصلا ءاسن ناك اذهلو ءرهطلا

 لوقتف ةرفصلا هيف  نطقلا ينعي - فسركلاب  اهنع هللا يضر -
 . "«ءاضيبلا ةصقلا نيرت ىتح نلجعت ال» : نهل

 ؟ضيحلا عنم : cS Sa ۱۷۹ س

 اهيلع نكي مل اذإ ضيحلا عنم 0 ا
 جوزلا نذأي نأ طرشب «هب سأب ال هنإف < ‹ةيحصلا ةيحانلا نم ررض

 نمو «ةأرملا رضت بوبحلا هذه نأ هتملع ام بسح نكلو «كلذب
 اذإ يعيبطلا ءيشلاو «يعيبط جورخ ضيحلا ا

 ءمسجلا ىلع ررض هعنم نم لصحي نأ دبال هنإف و

NEE E ep SS 

 اهتالص نم كشو قلق يف ىقبت ذئنيحو ءاهيلع فلتختف ءاهتداع

 ينكلو مارح اهنإ لوقأ ال انأ اذهل «كلذ ريغو اهجوز ةرشابُم نمو

 هيلع ررتعلا نم ان وخ اهل أ ةا ملل حال
 ىبنلاف ءاهل هللا ردق امب ىضرت نأ ةأرملل ىغبني :لوقأو

 هللا يضر  ةشئاع نينمؤملا مأ ىلع عادولا ةجح ماع لخد لك
 كلعل كلام» :لاقف ةرمعلاب تمرحأ دق تناكو يكبت يهو - اهنع

 )١( هرابدإو ضيحملا لابقإ باب «ضيحلا باتك «ًاقلعم يراخبلا هجرخأ .
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 تس چ

 . ©”«مدآ تانب ىلع هللا هبتك ءيش اذه : : لاق .معن :تلاق (؟تسفن

 موصلا اهيلع رّذعت اذإو «بستحتو ربصت نأ ةأرملل يغبني يذلاف
eکل ءدمحلا هلو حوتفم ركذلا باب نإف <  

 لوقلاب سانلا ىلإ نسحتو .قدصتتو «ىلاعتو هناحبس هللا حّبستو هللا

 .لامعألا لضفأ نم اذهو «لعفلاو
FF  %ان  

 يلصت لهف نيعبرألا دعب اهعم مدلا لصتا اذإ ءاسفتلا : 18١ س
 ؟موصتو

 «نيعبرألا قوف اهعم مدلا يقب اذإ ءاسفنلا ةأرملا :باوجلا

 ةقباسلا اهضيح ةداع نيعبرألا ىلع دازام فداص نإف «ريغتي مل وهو

 يف ء ءاملعلا فلتخا دقف ةقب ةقباسلا اهضيح ةداع فداصي مل نإو .هتسلج

 : كلذ

 مير مهلا ناك واو موصل ليقتو لتنال: لاف نم ويمد
 . ةضاحتسملاك ئنيح نوكت اهنأل ' اهيلع

 نم دجُو هنأل اموی نيتس متت ىتح ىقبت اہنإ : لاق نم مهنمو
 ضعب نإف «عقاو رمأ اذهو ينوي نس نالا ف يفت نع ءاشنلا

 اهنإف كلذ ىلع ءانبو .ًاموي نيتس سافنلا يف اهتداع تناك ءاسنلا
 E مرت كاددعي م امون نان جر وتس طق

 . ةضاحتسم ذئنيح اهنأل ء« يلصتو لستغت مث : اهتداع تقو سلجتف

1 2 0 

 اتك ءملسمو «(195) نسفن اذإ ءاسنلاب رمألا باب «ضيحلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 )١5١1١()15١(. مارحإلا هوجو نایب باب جحلا



 ةالصلا ىواتف
 ص ئه

 اهعماجي لهف نيعبرألا مامت لبق ءاسفنلا ترهط اذإ : 18١ س

 ؟مكحلا امف .نيعبرألا دعب مدلا اهدواع اذإو ؟اهجوز
 ترهط اذإف ءاهعماجي نأ اهجوزل زوجي ال ءاسفنلا :باوجلا

 ‹ ةحيحص اهتالصو ‹«يلصت نأ اهيلع بجي هنإف «نيعبرألا ءانثأ يف

 يف لوقي ىلاعت هللا نأل «لاحلا هذه يف اهعماي نأ اهجوزل زوجيو

 يف هآَسْنلَأ أوُلْرَمَعَ ىَدَأ وه لق ضيحملا نع ككلئوُنَكَسيَو * :ضيمحلا

 «مدلا وهو ًادوجوم ىذألا مادامف .(۲۲۲ :ةيآلا «ةرقبلا ةروس) # دي

 بجي هنأ امكو «عامجلا زاج هنم ترهط اذإف «عامجلا زوجي ال هنإف
 اذإ سافنلا يف اهيلع عنتمي ام لك لعفت نأ اهلو «يلصت نأ اهيلع

 هنأ الإ ءاهجوزل زوجي عامجلا كلذكف «نيعبرألا ءانثأ يف ترهط

 متت ىتح «عامجلا ببسب مدلا اهيلع دوعي الئل ربصي نأ يغبني

 . هيلع جرح الف «كلذ لبق اهعماج ول نكلو «نيعبرألا
 مد ربتعي هنإف «ترهط نأ دعبو نيعبرألا دعب مدلا تأر اذإو

 تسحأ ىتمف ءاسنلل مولعم ضيحلا مدو «سافن مد سیلو ‹ ضيح

 ًاريسي الإ اهنع عطقني ال راصو اهعم رمتسا نإف ‹ ضیح مد وهف هب

 يف اهتداع ىلإ عجرت ذئنيحو «ةضاحتسم نوكت اهنإف ءرهدلا نم
 هللاو . يلصتو لستغت اهنإف ةداعلا نع داز امو سلجتف «ضيحلا

 . ملعأ

 كرتت وأ ىلصت لهف ثلاثلا رهشلا يف تطقسأ اذإ ةأرملا : 187 س

 ؟ةالصلا

9 a 
9 23 



 مالسإلا ناكرأ ىواتف
oڪڪ  

 ةثالثل تطقسأ اذإ ةأرملا نأ ملعلا لهأ دنع فورعملا :باوجلا

 قلخ هيف نيبت دق انينج تطقسأ اذإ ةأرملا نأل ؛ ىلصت ال اهنإف رهشأ
 . هيف يلصت ال سافن مد نكي اهنم جرخي يذلا مدلا نإف ناسنإ

 دحاو هل مت اذإ نينجا قلخ نيبتي نأ نكميو :ءاملعلا لاق

 نينجلا طقس هنأ تنقيت اذإف «رهشأ ةثالث نم لقأ هذهو ًاموي نونامثر

 لبق ناك اذإ امأ «سافن مد نوكي اهباصأ يذلا نإف رهشأ ةثالثل

 e ال داسف مد نوكي اهباصأ يذلا مدلا اذه نإف ًاموي نينامثلا

 ناك اذإف اهسفن يف ركذتت نأ اهيلع ةلئاسلا هذهو ءهلجأ نم ةالصلا
 ال تناك اذإو ءةالصلا ىضقت اهنإف ًاموي نينامثلا لبق طقس نينجلا

 اهنظ هيلع بلغي ام ىلع يضقتو ىرحتتو ردقت اهنإف تكرت مك يردت
 . هلصت مل اهنأ

 ؟موصن ىتمو ؟لصت فيك مد فيزت اهاصا نم 117

 نأ اهمكح «مدلا فيزن اهباصأ يتلا ةأرملا هذه لثم :باوجلا
 يذلا ثّدحلا لبق ةقباسلا اهتداع ةدم موصلاو ةالصلا نع سلجت

 ةدمل رهش لك لوأ نم اهيتأي ضيخحلا نأ اهتداع نم ناك اذإف ءاهباصأ

 يلصت ال مايأ ةتس ةدم رهش لك لوأ نم سلجت اهنإف ءالثم مايأ ةتس

 . تماصو تلصو تلستغا تضقنا اذإف «موصت الو

 السغ اهجرف لسغت اهنأ اهلاثمأو ةأرملا هذهل ةالصلا ةيفيكو

 ةضيرفلا ةالص تقو لوخد دنع كلذ لعفتو ًاضوتتو هبصعتو اًمات

 ء لصت مث ء«تقولا لوخد دعب هلعفت «تقولا لوخد لبق هلعفت ال

 يفو «ضئارفلا تاقوأ ريغ يف لّفنتت نأ تدارأ اذإ هلعفت كلذكو



 ةالصلا ىواتف

 جب ٠# ب5
 هي ءاهيلع ةقشملا لجأ نمو لاحلا هذه

 «سكعلا وأ» ءاشعلا عم برغملا ةالصو «سكعلا وأ» رصعلا عم

 ءرصعلاو رهظلا ةالص نيتالصلل ًادحاو اذه اهلمع نوكي ىتح

 نم الدر رجفلا ةةلصل ادحاوو ءءاشعلاو برغملا نيتالصلل ًادحاوو

 .قفوملا هللاو . تارم ثالث هلمعت تارم سمح كلذ لمعت نأ

¥ 0 # 

 ؟بجت نم ىلعو ةالصلا مكح ام : 185 سد

 نكرلا يه لب «مالسإلا ناكرأ دكآ نم ةالصلا :باوجلا

 دومع يهو ‹حراوجلا لامعا دكآ يهو «نيتداهشلا دعب يناثلا

 هدومع)» :لاق هنأ يب يبنلا نع كلذ تبث امك مالسإلا

 يف هيو دمحم هيبن ىلع هللا اهضرف دقو «مالسإلا ينعي . “«ةالصلا

 لَك هللا لوسرل ةليل فرشأ ينو ءرشبلا هيلإ لصو ناكم ىلعأ
 لَم دمحم هلوسر ىلع- لجو زع - هللا اهضرفو «دحأ ةطساو نودبو
 ىلع ففخ  ىلاعتو هناحبس - هللا نكلو «ةليللاو مويلا يف ةرم نيسمخ

 ىلع لدي اذهو «نازيملا يف نيسمخو لعفلاب ًاسمخ تراص ىتح هدابع

 ًاريثك ًائيش ناسنإلا فرصي نأب ةريدج اأو ءاهل هللا ةبحمو اهتيمهأ
 عامجإو «ةنسلاو «باتكلا اهتيضرف ىلع لد دقو ءاهيف هتقو نم
 : نيملسملا

 ةالصلا ةمرح يف ءاج ام باب /ناميإلا باتك :يذمرتلاو ۲۳١/١ دمحأ مامإلا هجرخأ )١(

 نع مهيوُنج فاجَست » :ىلاعت هلوق باب /ريسفتلا باتك : «ىربكلا» يف يئاسنلاو («215)

 .(۳۹۷۳) ةنتفلا يف ناسللا فك باب /نتفلا باتك :هجام نباو .(۱۱۳۹۲) « عِجاَصَمْل

 . حيحص نسح ثيدح :يذمرتلا لاقو



 مالسإلا ناكرأ ىواتف
 ےک پو

 اوما متم اذ ١ - لجو زع هللا لوقي باتكلا يفف

Aءاسنلا ةروس) اتوقوم ابنتك سرينمّومْلا لع تناك اقل نإ  
 ا اک ا : #ًاباتك# ىنعم ٠٠١(. :ةيآلا

 ىلإ هثعب نيح  هنع هللا يضر  لبج نب ذاعمل كك يبنلا لاقو

 موي لك يف تاولص سمح مهيلع ضرتفا هللا نأ مهملعأ» :نميلا

 . “«ةليلو
 مهمحر  ءاملعلا لاق اذهلو ءاهتيضرف ىلع نوملسملا عمجأو

 ضرف وأ «سمخلا تاولصلا ضرف دحج اذإ ناسنإلا نإ :- هللا

 بوتي نأ الإ هلامو همد حابي مالسإلا نع دترم رفاك وهف اهنم ةدحاو

 نم فرعي ال مالسإلاب دهع ثيدح نكي ملام لجو زع هللا ىلإ
 نإف فّرعي مث «لاحلا هذه يف هلهجب رذعي هنإف «ًائيش مالسإلا رئاعش

 .رفاك وهف اهتيضرف راكنإ ىلع اهبوجوب هملع دعب رصأ
 وأ ركذ نم «لقاع ءغلاب ءملسم لك ىلع ةالصلا بجتو

 شنا
 ىنعمب «ةالصلا هيلع بجت ال رفاكلاف «رفاكلا :هدض ملسملاف

 بقاعي هنكل < «ملسأ اذإ اهئاضقب الو هرفك لاح اهئادأب مزلي ال هنأ

 7 يف و | نييبلأ بح لإ ا لا

 8 اولا | ا َرَفس ف ڪس ام ل ٌنيِمرَجُمْلا نڪ ا
 1 9 یال هم ضر اتو و کیلا مو كت رکو © لآ

ESتايآلا : n. )٤٦-۳۹کالا »  

 باتك :ملسمو )١95(. ةاكزلا بوجو باب /ةاكزلا باتك :يراخبلا هجرخأ )١(

 . مالسإلا عئارشو نيتداهشلا ىلإ ءاعدلا باب /ناميإلا



 ةالصلا ىواتف

 مهرفك عم ةالصلا كرت ىلع اوبقوع مهنأ ىلع لدي . 4 َنيِلَصْمْلا نم
 .نيدلا مويب مهبيذكتو

 غولبلا تامالع نم ةدحاو هل لصح يذلا وهف غلابلا امأو

 :ةأرملل ةبسنلاب عبرأو «لجرلل ةبسنلاب ثالث يهو
 .ةنس ةرشع سمخلا مامت : اهدحأ
 .ًامانم مأ ناك ةظقي ةذلب ينملا لازنإ : ةيناثلاو

 هذه «لبقلا لوح نشخلا رعشلا ىهو «ةناعلا تابنإ :ةثلاثلاو
 ةعبار ةمالع ةأرملا ديزتو ءءاسنلاو لاجرلل نوكت تامالعلا ثالثلا
 . غولبلا تامالع نم ضيحلا نإف ضيحلا : يهو

 لجرلا هنمو «هل لقع ال يذلا نونجملا :هدضف لقاعلا امأو
 ام وهو «زييمتلا دقف دح ىلإ ربكلا هب غلب اذإ ةريبكلا ةأرملا وأ ريبكلا

 مدعل «ذئنيح ةالصلا هيلع بجت ال هنإف «يرذهملاب اندنع فرعي
 . هقح يف لقعلا دوجو

 اذإف ةالصلا بوجو نم عنام وهف سافنلا وأ ضيحلا امأو

 يف يي ىبنلا لوقل بجت ال ةالصلا نإف سافنلا وأ ضيحلا دجو

 ۰ . "”(مصت ملو ءلصت مل تضاحاذإ سيلأ» :ةأرملا

 فيلاكتلا امهمزلت له هيلع ىمغملاو ةركاذلا دقاف : 1865 س

 ؟ةيعرشلا

 ناسنإلا ىلع بجوأ - ىلاعتو هناحبس - هللا نإ :باوجلا

 هب كردي لقع اذ نوكي نأب «بوجولل الهأ ناك اذإ تادابعلا

 .19 1ص هجيرخت مدقت 000



 مالسإلا ناكرأ ىواتف
 ےک چ

 مزلت ال اذهلو «عئارشلا همزلت ال هنإف هل لقع ال نم امأو ءءايشألا
 غلبي مل يذلا الو لب ءزيمي مل يذلا ريغصلا مزلت الو «نونجملا
 بيصأ يذلا هوتعملا ًاضيأ هلثمو «ىلاعت هللا ةمحر نم اذهو ءًاضيأ

 نادقف غلب يذلا ريبكلا هلثمو «نونجلا دح غلبي مل هجو ىلع هلقعب

 وهو ةركاذلا دقاف هنأل «موص الو ةالص هيلع بجي ال هنإف ةركاذلا

 . اهب مزلي الف فيلاكتلا هنع طقستف زيمي مل يذلا يبصلا ةلزنمب

 دقاف ناك ولو هلام يف بجت اهنإف ةيلاملا تابجاولا امأو

 . ةركاذلا

 ةاكزلا جرخي نأ هرمأ ىلوت نم ىلع بجيو «هلام يف بجت اّلثم ةاكزلاف
 نفذ 9 : ىلاعت هللا لاق امك لاما قلختي ةاكذلا ترجو نألا' 4 هنع
 :لاقف ٠١١(. :ةيآلا «ةبوتلا ةروس) © مكرو شريط ُةَفَدَص يومآ

 امدنع ذاعمل ةي يبنلا لاقو «مهنم ذخ لقي ملو 4 يومَ نِ َذُ
 مهلاومأ يف ةقدص مهيلع ضرتفا هللا نأ مهملعأ» :نميلا ىلإ هثعب

 تابجاولاف اذه ىلعو . ”مهئارقف ىلع درتف مهئاينغأ نم ذخؤت

 ةيندبلا تادابعلا امأ «ةركاذلا دقاف نع طقست ال ةيلاملا
 هنأل لجرلا اذه لثم نع طقست اهنإف مايصلاو «ةراهطلاو «ةالصلاك

 .لقعي ال

 هيلع بجت ال هنإف هوحنو ضرم نم ءامغإب هلقع لاز نم امأو
 وأ موي ةدمل ضيرملا ىلع يمغأ اذإف «ملعلا لهآ رثكأ لوق ىلع ةالصلا

 لاق يذلا مئانلاك سيلو «لقع هل سيل هنآل ؛ هيلع ءاضق الف نيموي

 ١ .7 15ص هجيرخت مدقت )000



 ةالصلا ىواتف

 7 تت

 اذإ اهلصيلف اهيسن وأ ةالص نع مان نم» : لب لوسرلا هيف

 اذإ ظقيتسي نأ عيطتسي هنأ ىنعمب كاردإ هعم مئانلا نأل . ””(اهركذ

 اذإ اذه .ظقوأ اذإ ظقيتسي نأ عيطتسي الف هيلع ىمغملا امإو «ظقوأ

 يذلاك هنم ببسب ءامغإلا ناك اذإ امإ «ببس ريغب ءامغإلا ناك

 وهو هيلع ترم يتلا ةالصلا يضقي هنإف هوحنو جنبلا نم هيلع يمغأ
 . ملعأ هللاو «ةبوبيغلا لاح يف

# 0  + 

 مصي ملو لصي ملو ءيشب رعشي مل نيرهش ةدم هل لجر : 187 س

 هللا ردق نإ نكلو ‹هروعش دقفل ءىش هيلع بجي ال :باوجلا

 ءيش الف توملاب هيلع هللا ىضق نإو «ناضمر ءاضق همزل قيفي نأ

 هضرفف هوحنو ريبكلاك ةرمتسملا راذعألا يوذ نم نوكي نأ الإ هيلع

 . ًانيكسم موي لك نع هنع هيلو معطي نأ

 :نالوق اهءاضق يف ءاملعللف ةالصلا امأ

 - رمع نبا نأل هيلع ءاضق ال روهمجلا لوق وهو :امهدحأ

 : “هتاف ام ضقي ملف ةليلو اموي هيلع ىمغأ - امهنع هللا ىضر

 نم نيرخأتملا دنع بهذملا وهو ءاضقلا هيلع : يناثلا لوقلاو

 ءاهركذ اذإ اهلصيلف ةالص يسن نم باب /تيقاوملا باتك :يراخبلا هجرخأ )١(

 .ةتئافلا ةالصلا ءاضق باب /دجاسملا باتك : ملسمو

 .(517) تقولا عماج يف ءاج ام باب /كلام مامإلا هجرخأ (؟)



 مالسإلا ناكرأ ىواتف
 ڪڪ ی

 يف ررح 1 “هتاف ام ىضقو ًاثالث هيلع ىمغأ هنأ رساي نب رامع نع

 اه
 داع د
 5 تو

 نم طرش ليصحتل ةالصلا ريخأت ناسنإلل زوجي له :۱۸۷ س

 ؟ءاملا جارختساب لغتشا ول امك اهطورش
 اهتقو نع ةالصلا ريخأت زوجي ال هنأ باوصلا :باوجلا

 «هلاح بسح ىلع ىلص تقولا جورخ ناسنإلا فاخ اذإو «ًاقلطم

 ردا د 301 ناو هر اا حلا ا ا تمر راكد

 ٠٠۳(. :ةيآلا ءءاسنلا ةروس) € اوفو ابك جرينمّومْلا لع تاک

 يف اهبوجو يضتقي اذهو «ةالصلا تاقوأ تّقو ايک يبنلا كلذكو
 نأل ؛مميتلا عرشي نأ حص ام طورشلا راظتنا زاج ول هنألو ءاهتقو

 ىلإ اهرخؤي نأ نيب قرف الو «تقولا دعب ءاملا لصحي نأ هناكمإب

 نع ةالصلل جارخإ امهيلك نآل ءريصق تقو ىلإ وأ ءليوط تقو

 0 ال

 جورخ دعب الإ رجفلا يلصي نأ عيطتسي الو رهسي نم : ۱۸۸ ست

 يف اهيلصي يتلا تاولصلا ةيقب ةب مكح امو ؟هنم لبقت لهف تقولا

 ؟تقولا

 رداق وهو اهتقو نع اهرخؤي يتلا رجفلا ةالص امأ :باوجلا

 هذه هتالص نإف ًاركبم ماني نأ هناكمإب نأل تقولا يف اهيلصي نأ ىلع

 )١( تقولا عماج يف ءاجام باب /كلام هجرخأ )77( .



 ةالصلا ىواتف

 مث رذع نودب اهتقو نع ةالصلا رخأ اذإ لجرلا نأل ؛هنم لبقت ال

 هيلع سيل المع لمع نم» : لب يبنلا لوقل هنم لبقت ال اهنإف اهالص
 دق رذع الب ًادمع اهتقو نع ةالصلا رخؤي يذلاو “«در وهف انرمأ

 . هيلع ًادودرم نوكيف هلوسرو هللا رمأ هيلع سيل المع لمع
 نع مان نم» : كي يبنلا لاق دقو «مانأ يننإ :لوقي دق نكل

 . “(كلذ الإ اهل ةرافك ال اهركذ اذإ اهلصيلف اهيسن وأ ةالص

 وأ ءًاركبم ظقيتسيل ًاركبم ماني نأ هناكمإب ناك اذإ :لوقنف
 ةالصلا هريخأت نإف ههبني نم يصوي وأ «ههبنت ةعاس هدنع لعجي

 . هنم لبقت الف اهتقو نع ةالصلا ريخأتل ًادمعت ربتعي همايق مدعو

 . ةلوبقم اهنإف اهتقو يف اهيلصي ناك يتلا تاولصلا ةيقب امأ
 نأ ملسملا ىلع بجي هنأ : يهو ةملك هجوأ ةبسانملا هذهب يننإو

 هذه يف هنأل ؛ لجو زع هللا يضري يذلا هجولا ىلع هللا ةدابعب موقي

 لقتنيف توملا هؤجفي ىتم يردي الو هللا ةدابعل قلخ امنإ ايندلا ةايحلا
 لوسرلا لاق امك لمع اهيف سيل يتلا ءازجلا راد ىلإ ةرخآلا ملاع ىلإ
 «ةيراج ةقدص :ثالث نم الإ هلمع عطقنا ناسنإلا تام اذإ» : يب

 . (هل وعدي حلاص دلو وأ «هب عفتني ملع وأ
 تن % دك

 ؟اهتقو جرخي ىتح رجفلا ةالص رخؤي نم : 189 سد

 جرخي ىتح رجفلا ةالص نورخؤي نيذلا ءالؤه :باوجلا

 تاثدحم درو ةلطابلا ماكحألا ضقن باب /ةيضقألا باتك ءملسم هجرخأ )١(

 . ٥٤۳ص رظناو .رومألا

 .7717ص هجيرخت مدقت (۲)

 . هتافو دعب باوثلا نم ناسنإلا قحلي ام باب «ةيصولا باتك «ملسم هجرخأ ()



 مالسإلا ناكرأ ىواتف
AD 

 زع هللاب رفك اذه نإف كلذ لح نودقتعي اوناك نإ رجفلا تقو
 هنإف رذع الب اهتقو نع ةالصلا ريخأت لح دقتعا نم نأل ؛لجو

 .نيملسملا عامجإو «ةنسلاو «باتكلا هتفلاخمل رفاك
 نکل ريخأتلاب صاع هنأ ىريو «كلذ لح ىري ال ناك اذإ امأ

 علقي نأو «لجو زع هللا ىلإ بوتي نأ هيلعف مونلا هبلغو هسفن هتبلغ

 هللا نإف «نيرفاكلا ا ةبوتلا بابو هلعفي ناك امع
 هلأ ةر نو وطال همن اورا يأ عامي لك © ) :لوقي

 ءرمزلا ةروس)ل € مح 7-7 مدن ای بذا يقي هلأ 4
 نإف ٠۳(. ys :ةيآلا

 أربت ىتح رمألا اذه نع ةلوؤسملا تاهجلا غلبي نأ هيلعف الإو اوبات
 هللاو .هلاثمأو اذه بيدأتب ةلوؤسملا تاهجلا موقت ىتحو «هتمذ

 فلا

 ال وه اذإف هنع لأس الو «هتنبا لجر نم بطخ لجر :۱۹۰ س

 ؟اذه جوزي لهف « هللا هيدہي : هلوقب هنع لوئسملا باجأو «يلصي

 قساف وهف ةعامجلا عم يلصي ال بطاخلا ناك اذإ :باوجلا
 ةالصلا نوك نم هيلع نوملسملا عمجأ امل فلاخم هلوسرو هللا صاع
 هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق «تادابعلا لضفأ نم ةعامج

 اهنأ ىلع ءاملعلا قفتا» : ىواتفلا عومجم نم 77 ج ۲۲۲ ص  ىلاعت

 «تاعاطلا لجأو «تادابعلا دكوأ نم - ةعامجلا ةالص يأ

 قسفلا اذه نكلو «ىلاعت هللا همحر همالك ها «مالسإلا رئاعش مظعأو

 نم هريغ نكل «ةملسمب جوزتي نأ زوجيف مالسإلا نم هجرخي ال



 ةالصلا ىواتف
 0007 حبب ب ب بيبا

 ًالام لقأ اوناك نإو «هنم ىلوأ قالخألاو نيدلا ىلع ةماقتسالا يوذ
 هقلُخو هنيد نوضرت نم مكاتأ اذإ) :ثيدحلا يف ءاج امك ًابسحو

 نم مكانأ اذإ» :لاق ؟هيف ناك نإو !هللا لوسر اي اولاق «هوحکنأف
 2 “يذمرتلا هجرخأ «تارم ثالث «هوحكنأف هقلخو هنيد نوضرت

 هللا يضر - ةريره يبأ ثيدح نم امهريغو نيحيحصلا يف تبث دقو

 ءاهبسحلو ءاهلامل :عبرأل ةأرملا حكنت» :لاق ايب يبنلا نأ -

 ىفف . "كادي تبرت .نيدلا تاذب رفظاف ءاهنيدلو ءاهلامجلو

 ةيانعلاب ضارغألا ىلوأ نوكي نأ يغبني هنأ ىلع ليلد نيثيدحلا نيذه

 يذلا يلولاب قئاللاو «ةأرملاو لجرلا نم قلخلاو نيدلا مامتهالاو

 يبنلا هيلإ دشرأ امب ينتعيو متهم نأ هتيلوؤسم ىعريو ىلاعت هللا فاخي

 0 : ىلاعت هللا لاق ةمايقلا موي كلذ نع لوؤسم هنأل ؛ ةي

eنأ صفا روس € نَِسَرْمْلا تحل انام لوقف  

 226 ©9 َنيَِسْرَمْلا باعك ره سرا أ َنكَمسمْلَف ل : لاقو
 .(ا/ 3مل :ناتيآلا «فارعألا ةروس) تاک ارا لَ

 هدحو الو ةعامجلا خف ال ًادبأ ىلصي الل بطاخلا ناك اذإ اأ

 ىلصو بات نإف «باتتسي نأ بجي «مالسإلا نع جراخ رفاك اذهف
 ًارفاك لتق الإو هل ةصلاخ ًاحوصن هتبوت تناك اذإ هيلع هللا بات

 هقلُشو هنيد نوضرت نم مكءاج اذإ ءاج ام باب /حاكنلا باتك :يذمرتلا هجرخأ )١(

 مكاحلاو )/١951( ةجام نباو . بيرغ نسح ثيدح اذه : يذمرتلا لاقو )1١85( هوجوزف

1۷0/۲ . 

 باب /عاضرلا باتك :ملسمو «نيدلا يف ءافكألا باب /حاكنلا باتك :يراخبلا هجرخأ (؟)

 .نيدلا تاذ حاکن بابحتسا



 مالسإلا ناكرأ ىواتف
 ےس ل ل ببسح77

 «نيفكت الو «ليسغت ريغ نم نيملسملا رباقم ريغ يف نفدو نادم

 «ىلاعت هللا باتك نم صوصن هرفك ىلع ليلدلاو هيلع ةالص الو

 : ةا هللا لوسر ةنس نمو
 أوُعاَضأ صلح مرعب ْنِم ٌفَلَخ# # :ىلاعت هلوق باتكلا نمف
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 صیاد ع اص اس اع م سي م ه وم وو م ر
 ةروس) € ماو بات نم الإ إل اّيَح نولي فوض توسل اوعبتاو ةولصلأ 6

 هنأ ىلع ليلد  َنَماََو باک نم ل # : هلوقف ٠١(. 204 :ناتيآلا «ميرم

 . نمؤمب سيل تاوهشلا عابتاو ةالصلا ةعاضإ نيح

 وكلا تاو ةركصلا اوماكأو ابات نّو» :ىاعت لاقو
 يف ةوخألا نأ ىلع لدف ١١(. :ةيآلا «ةبوتلا ةروس) 4 نيل يف كنو

 ىلع تلد ةنسلا نكل «ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ماقإب الإ نوكت ال نيدلا
 تيقبف ءا لخب نکل اهبوجوب ًاّرقم ناك اذإ رفكي ال ةاكزلا كرات نأ

 نأ ىضتقي اذهو «ةيناميإلا ةوخألا توبث يف ًاطرش ةالصلا ةماقإ

 وأ ءًاقسف سيلو «ةيناميإلا ةوخألا هعم يفتنت ًارفك اهكرت نوكي
 نم لعافلا جرخي ال رفكلا نود رفكلاو قسفلا نأل ؛رفك نود ًارفك

 نيتفئاطلا نيب حالصإلا يف ىلاعت هللا لاق امك ةيناميإلا ةوخألا ةرئاد

 € ركيوحأ نيب وحلا هوا مومل اَمنِإ 8 :نينمؤملا نم نيتلتتقملا
 ةرئاد نم ناتلتتقملا ناتفئاطلا جرخت ملف ٠١(. :ةيآلا «تارجحلا ةروس)

 ثيدحلا يف تبث امك رفكلا نم نمؤملا لاتق نأ عم ةيناميإلا ةوخألا
 هللا يضر  دوعسم نبا نع هريغو يراخبلا هاور يذلا حيحصلا
 . «رفك هلاتقو «قوسف ملسملا بابس» :لاق ةَ يبنلا نأ  هنع

 ءرعشي ال وهو هلمع طبحي نأ نمؤملا فوخ باب /ناميإلا باتك :يراخبلا هجرخأ )١(



 ةالصلا ىواتف
 تجيب ب و

 : لب هلوق لثمف ةالصلا كرات رفك ىلع ةنسلا نم ةلدألا امأو

 ملسم هاور . '”«ةالصلا كرت رفكلاو كرشلا نيبو لجرلا نيب نإ»
 :لاق بيصحلا نب ةديرب نعو ءاي يبنلا نع هللادبع نب رباج نع
 نمف ةالصلا مهنيبو اننيب يذلا دهعلا» :لوقي لَك يبنلا تعمس

 . نئسلا باحصأو دمحأ مامإلا :ةسمخلا هاور . "”رفك دقف اهكرت
 ىلع ايب يبنلا اوعياب مهنأ - هنع هللا يضر  تماصلا نب ةدابع نعو

 هللا نم هيف مكدنع ًاحاوب ًارفك اورت نأ الإ «هلهأ رمألا اوعزاني ال نأ
 هيلع هللا مهالو اميف رومألا ةالو اوعزاني ال نأ ىنعملاو « ”ناهرب

eenتمهف اذإف  
 هللا يضر - E ا ول

 نمف نوركنتو نوفرعتف ءارمأ نوكتس» :لاق يب يبنلا نأ -
 نكلو ملس ركنأ نمو (ءىرب دقف هرك نمف : ظفل يفو) ءىرب فرع
 . ©(اوّلِص ام ءال» :لاق ؟مهلتاقن الفأ :اولاق ,«عباتو يضر نم

 هلبق ةدابع ثيدحو ءاولتوق اولصي مل اذإ مهنأ ثيدحلا اذه نم ملعف

 )١( ةالصلا كرت نم ىلع رفكلا قالطإ نايب باب /ناميإلا باتك :ملسم هجرخأ .

 ةالصلا كرت يف ءاج ام باب /ناميإلا باتك :يذمرتلاو ٤٠/١ دمحأ مامإلا هجرخأ (؟)

c(111(ةماقإ باتك : هجام نباو . ةالصلا كرات يف مكحلا باب /ةالصلا باتك : يئاسنلاو  

 نسح ثيدح اذه : يذمرتلا لاقو .(١١ا/9) ةالصلا كرت نميف ءاج ام باب /ةالصلا

 . بيرغ حيحص
 نبيصت ال ةنتف اوقتاو# :ىلاعت هللا لوق يف ءاج ام باب /نتفلا باتك :يراخبلا هجرخأ ()

 ريغ يف ءارمألا ةعاط بوجو باب /ةرامإلا باتك :ملسمو .«ةصاخ مكنم اوملظ نيذلا

 . ةيصعملا يف اهميرحتو ةيصعم
 كرتو عرشلا فلاخي اميف ءارمألا ىلع راكنإلا بوجو باب /ةرامإلا باتك :ملسم هجرخأ )٤(

 . كلذ وحنو ءاولص ام مهلاتق



 مالسإلا ناكرأ ىواتف

 ت حلم ا-لعل#0
 رفكب الإ اولتاقي ال نأ ىلوأ باب نمو «نوعزاني ال مهنأ ىلع لدي
 ةالصلا كرت نأ ذخؤي نيثيدحلا نيذه نمف «ناهرب هللا نم هيف حيرص

 . ناهرب هللا نم هيف حيرص رفك

 كرات نأ ىلع ةي هلوسر ةنسو «ىلاعت هللا باتك نم ةلدأ هذهف

 نبا هاور اميف ًاحيرص كلذ ءاج امك ةلملا نع اجرح ًارفك رفاك ةالصلا
 :لاق منع ا يفر د تالا نب دا نع هعس ف متاعب نا

 ةالصلا اوكرتت الو ءًائيش هللاب اوكرشت ال» : ةي هللا لوسر اناصوأ

 . «ةلملا نم جرخ ًادمعتم ًادماع اهكرت نمف ًادمع

 نب رمع لاق دقف  مهنع هللا يضر  ةباحصلا نع راثآلا امأو
 . "«ةالصلا كرت نمل مالسإ ال  هنع هللا يضر  باطخلا

 نوري ال هيي يبنلا باحصأ ناك» :قيقش نب هللادبع لاقو

 مكاحلاو يذمرتلا هاور . "”«ةالصلا ٌريغ رفك هكرت لامعألا نم ًائيش

 . امهطرش ىلع هححصو

 ةالصلا كرات رفك ىلع لدي يرثألا يعمسلا ليلدلا ناك اذإو
 لك» :- ىلاعت هللا همحر  دمحأ مامإلا لاق «يرظنلا ليلدلا كلذكف

 هب نيهتسم مالسإلاب فختسم وهف اهب نيهتسم ةالصلاب فختسم

 يف مهتبغرو «ةالصلا نم مهظح ردق ىلع مالسإلا يف مهظح امنإو
 هللا همحر  ميقلا نبا لاقو ««ةالصلا يف مهتبغر ردق ىلع مالسإلا

 . 55 /5 «كردتسملا» يف مكاحلا دنع هوحنو 11/٤ «عمجملا» يف يمثيهلا هجرخأ (۱)

 . 5 «ناميإلا» يف ةبيش يبأ نبا هجرخأ (۲)

 . ةالصلا كرت يف ءاج ام باب /ناميإلا باتك : يذمرتلا هجرخأ ()



 ةالصلا ىواتف

 ال) :ثيدحلا ةعومجم نم 5٠١٠ ص هل «ةالصلا» باتك يف - ىلاعت

 اهب رمأ هللا نأب قدصي نم ًارمتسم ًارارصإ ةالصلا كرت ىلع رصي
 ًاقدصم لجرلا نوكي نأ ةعيبطلاو ةداعلا يف ليحتسي هنإف ءاللصأ

 هنأو «تاولص سمح ةليلو موي لك هيلع ضرف هللا نأ ًامزاج ًاقيدصت

 اذه ءاهكرت ىلع رصم كلذ عم وهو باقعلا دشأ اهكرت ىلع هبقاعي

 نإف ءًادبأ اهضرفب قدصم اهكرت ىلع ظفاحي الف < ءًاعطق ليحتسملا نم

 يف سيلف اهب رمأي ام هبلق يف نكي مل ثيحف ءاهب هبحاص رمأي ناميإلا

 ملع الو ةربخ هل سيل نم لوق ىلإ غصت الو «ناميإلا نم ءيش هبلق
 اميف قدص دقلو .هللا همحر همالك ها «اهلامعأو بولقلا ماكحأب

 مظعو اهتلوهسو اهرسي عم ةالصلا كرتي نأ ليحتسملا نم نإف «لاق

 . ناميولا نم ءيش هبلق ينو اهكرت باقعو ءاهباوث
 رفاك ةالصلا كرات نأ ةنسلاو باتكلا صوصن نم نيبت ثيحو

 صنلاب ةملسمب جوزي نأ لحي ال هنإف مالسإلا ةلم نع اجرح ًارفك

 ٌةَمأَكَو نمو ىح ٍتكرْشُمْلا اوك الو» :للاعت هللا لاق عامجإلاو

 . 251١ :ةيآلا ءةرقبلا ةروس) © ْْكَتْبَعَأ ولو ةر ا و را و
 ارو e م

 رامكا ىلإ هومر الف تاسصؤم وممن و“ : تارجاهملا يف ىلاعت 0
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 عمجأو ٠٠١(. :ةيآلا «ةنحتمملا ةروس) 4 نك نوي مه اكو جه ل

 ل ا د

 وأ هتنب اهيلع ةيالو هل نم لجرلا جوز اذإف اذه ىلعو ءرفاكلا

 ؛دقعلا اذهب ةأرملا هل لحت ملو «هجيوزت حصي مل يلصي ال الجر اهريغ

 كو يبنلا نع تبث دقو «هلوسرو ىلاعت هللا رمأ هيلع سيل دقع هنأل
 سيل المع لمع نم» :لاق هنأ  اهنع هللا يضر  ةشئاع ثيدح نم



 مالسإلا ناكرأ ىواتف

 . هيلع دودرم يأ . "”(در وهف انرمأ هيلع

 بوتي نأ الإ ةالصلا جوزلا كرت اذإ خسفني حاكنلا ناك اذإو

 نم هجيوزت ىلع مدقي نمب كلاب امف ةالصلا لعفب مالسإلا ىلإ دوعيو
 ! ؟ديدج

 ال ناك نإ يلصي ال يذلا بطاخلا اذه نأ : باوجلا ةصالخو

 هذه يف هجيوزت زوجيو كلذب رفكي ال قساف وهف ةعامجلا عم يلصي
 . هنم ىلوأ قلخلاو نيدلا يوذ نم هريغ نكل لاحلا

 رفاك وهف هدحو الو ةعامجلا عم ال ًادبأ يلصي ال ناك نإو
 نم لاح يأب ةملسم جوزي نأ زوجي ال «مالسإلا نع جراخ دترم

 نيد ىلع ميقتسيو يلصيو «ةقداص ةبوت بوتي نأ الإ «لاوحألا
 .مالسإلا

 لاقف هنع لأس ةبوطخملا دلاو نأ نم لئاسلا هركذ ام امأو

 ةريدت و لاحت هلا دنع ةملع ليقتسملا نإف هللا ةيذزي هلع لواتسملا
 لاحو «ةرضاحلا لاحلا يف هملعن امب الإ نيبطاخم انسلو «هديب

 هللا وجرنف «ةملسمب جوزي نأ زوجي ال رفك لاح ةرضاحلا بطاخلا

 ءاسنب جاوزلا نم نكمتي ىتح مالسإلا ىلإ عوجرلاو ةيادهلا هل ىلاعت
 . زيزعب هللا ىلع كلذ امو نيملسملا

 نيميثعلا حلاصلا دمحم هللا ىلإ ريقفلا هديب هررحو اذهب باجأ
 . فلأو ةئامعبرأ_ه ٠٤٠٠١ ةنس ةجحلا يذ 18 يف



 ةالصلا ىواتف
 ([ب سس دا
 م مهنكلو ةالصلاب هلهأ رمأ اذإ لجرلا لعفي اذام : 19١ س

 ؟تيبلا نم جرخي وأ مهطلاخيو مهعم نكسي له «هيلإ اوعمتسي
 ءرافك مهنإف ًادبأ نولصي ال لهألا ءالؤه ناك اذإ : باوجلا

 نكلو مهعم نكسي نأ زوجي الو «مالسإلا نع نوجراخ نودترم

 كرات نأل ؛مهيدهب نأ هللا لعل رركيو حليو مهوعدي نأ هيلع بجي

 لاوقأو «ةنسلاو «باتكلا ليلدب  هللاب ذايعلاو  رفاك ةالصلا

 . ”حيحصلا رظنلاو «ةباحصلا

 رفكي ال هنإ لوقي نم اهب لدتسا يتلا ةلدألا تلمأت دقو

 : عبرأ لاوحأ نع جرخت ال اهتدجوف

 ةالصأ اهيف ليلد أل انآ افإ-1
 .ةالصلا كرت هعم عنتمي فصوب تديق اهنأ وأ - ١

 . ةالصلا هذه كرتب اهيف رذعي لاحب تديق اهنأ وأ ۳

 .ةالصلا كرات رفك ثيداحأب صختف ةماع اهنأ وأ ٤

 لخدي هنأ وأ « نمؤم ةالصلا كرات نأ صرصنلا يف سیلو

 يذلا رفكلا ليوأت ىلإ انجوحي امم كلذ وحنو رانلا نم وجني وأ «ةنجلا
 . رفك نود رفك وأ «ةمعن رفك هنأب ةالصلا كرات ىلع هب مكح

 هرفك ىلع بترتي هنإف ةدر رفك رفاك ةالصلا كرات نأ نيبت اذإو

 : اهنمو نيدترملا ماكحأ

 حاكتلاف يلصي ال وهو هل دقع نإف جوزي نأ حصي ال هنأ :الوأ

 نإ :تارجاهملا نع ىلاعت هلوقل هب ةجوزلا هل لحت الو لطاب

 .ةمدقتملا ىوتفلا يف اًلصفم كلذ مدقت )١(



 مسدد چو مالسإلا ناكرأ ىواتف
 . 4 نه نول مه او د

 ل e SZ ے سر

eانكلا ىلإ نشوم  

 خسفني هحاكن نإف هل دقع نأ دعب ةالصلا كرت اذإ هنأ 0

 ليصفتلا بسح ىلع ًاقباس اهانركذ يتلا ةيالل .ةجوزلا هل لحت الو
 .هدعب وأ لوخدلا لبق كلذ نوكي نأ نيب ملعلا لهآ دنع فورعملا

 «هتحیبذ لكؤت ال حبذ اذإ يلصي ال يذلا لجرلا اذه نأ : ًاثلاث

 نأ انل لحي هتحيبذف ينارصن وأ يدوب حبذ ولو «مارح اهنأل ؟اذال

 دوهيلا حبذ نم ثبخأ هحبذ  هللاب ذايعلاو - نوكيف «اهلكأن

 . ىراصنلاو

 هلوقل اهمرح دودح وأ ةكم لخدي نأ هل لحي ال هنأ :اعبار
 ارقي 31 4 4 تورقملا امك انماء تیل اا 3 ا

 )۸ : e 4اھ َمهِاَعَدَمَبماَرَحْلأ دجْسَملا

 تالا يف هل قح الف هيراقأ نم دحأ تام ول هت اسا

Gyا  

 الو ٌرفاكلا ملسملا ثري ال» SS نود
 ضئارفلا اوقحلأ» : يي هلوقلو .هيلع قفتم . “«ملسملا ٌرفاكلا

 لاثم اذهو ءهيلع قفتم . “«رگد لج وألف يلب امف اهلهأب

 ةثرولا عيمج ىلع قبطني

 «ملسملا رفاكلا الو رفاكلا ملسملا ثري ال باب /ضئارفلا باتك :يراخبلا هجرخأ )١(

 . ضئارفلا باتك : ملسمو

 : ملسمو «(517) همأو هيبأ نم دلولا ثاريم باب /ضئارفلا باتك :يراخبلا هجرخأ (۲)

 . اهلهأب ضئارفلا اوقحلأ باب /ضئارفلا باتك



 © ةالصلا ىواتف

 ‹هيلع ىلصي الو «نفكي الو «ءلسغي ال تام اذإ هنأ :ًاسداس

 ءارحصلا ىلإ هب جرخن ؟؟هب عنصن اذام ًاذإ «نيملسملا عم نفدي الو

 .هل ةمرح ال هنأل ؛هبايثب هنفدنو هل رفحنو

 ال هنأ ملعي وهو تيم هدنع تام دحأل لحي الف اذه ىلعو

 . هيلع نولصي نيملسملل همدقي نأ يلصي
 نوراقو ناماهو نوعرف عم ةمايقلا موي رشحي هنأ اا

 الو «ةنجلا لخدي الو هللاب ذايعلاو  رفكلا ةمئأ « ”فلخ نب أو

 ال رفاك هنأل «ةرفغملاو ةمحرلاب هل وعدي نأ هلهأ نم دحأل لحب

 ورفع نأ اونا يلا يل تگ ام » : ىلاعت هلوقل اهقحتسي

 ُبَدَحَصُأ ا خل كرت ان رج ازيد ی لزأ اا نيكي شتت
 2009 كلا فره روس 6 وكلا

 سانلا ضعب نإف فسألا عمو ءًاَّدج ةريطخ ةلأسملاف

 ال اذهو يلصي ال نم تيبلا يف نورقيو «رمألا اذه يف نونواهتي
 ْ .ه١٠14 /7/1 يف ررح . ملعأ هللاو .زوجي

 هلو يلصي ال جوز نم ةجوزتملا ةأرملا ءاقب مكح ام :۱۹۲ س

 ؟يلصي ال نم جيوزت مكحو ؟اهنم دالوأ

 الو ةعامجلا عم يلصي ال جوزب ةأرما تجوزت اذإ :باوجلا

 لد امك «رفاك ةالصلا كرات نأل ؛حيحصب سيل حاكنلا نإف هتيب يف

 امك «ةباحصلا لاوقأو «ةرهطملا ةنسلاو «زيزعلا باتكلا كلذ ىلع

 )١( «دنسملا» يف دمحأ مامإلا هجرخأ ٠١۹/۲ .



 مالسإلا ناكرأ ىواتف
 ے٥

 ةملسملا ةأرملا هل لت ال رفاكلاو ٤ «0«ةالصلا الإ رفك هكرت لامعألا

 2200 ا ٍلاعت هلوقل
 )0: : ةيآلا «ةنحتمملا ةروس) € ی مه

 حاكنلا نإف حاكنلا دقع دعب ةالصلا كرت هل ثدح

 كلذ ديقي ءاملعلا ضعبو «مالسإلا ىلإ عجريو بوتي نأ الإ خسفني
 الإ ملسأ اذإ عوجرلا هل لحي مل ةدعلا تضقنا اذإف ةدعلا ءاضقناب

 بوتي ىتح اهسفن نم هنكمت الو هقرافت نأ ةأرملا ىلعو «دیدج لقعب

 هل لاحلا هذه يف دالوألا نأ ؛ هلم دالوأ اهعم ناك ولو ‹ ىلصيو

0 ْ 
 نمو مهانب اوجوزي نأ نم نيملسملا يناوخإ رذحا اذه ىلعو

 يف اوباحي الو «كلذ يف رطخلا مظعل يلصي ال نمب نهيلع ةيالو مهل
 هللاو «عيمجلل ةيادهلا هللا لأسأو .ًاقيدص الو ًابيرق رمألا اذه

 . ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انيبن ىلع ملسو هللا ىلصو . ملعأ

 .ها١٠/515١ /4 ينررح
 د د 24

 بزب ل

 ؟كرت ام يضقي له بات مث ًادمع ةالصلا كرت نم : 191" نت
 ءهيلإ عجرو هللا ىلإ بات مث ًادمع ةالصلا كرت نم : باوجلا

 «تاولصلا نم كرت ام ءاضق هيلع بجي له ملعلا لهأ فلتخا دقف
 . ملعلا لهأل نيلوق ىلع ؟بجي ال وأ

 ةيميت نبا مالسإلا خيش هراتخا ام يدنع حجرتي يذلاو



 ةالصلا ىواتف

 ب بح ب _ خخخ”
 ال هنإف اهتقو جرخ ىتح ًادمعتم ةالصلا كرت نم نأ - هللا همحر -

 يف نوكت نأ دبال تقوب ةتقؤملا ةدابعلا نأل كلذو ءاهؤاضق هعفني
 نأل ؛هدعب كلذك حصت ال هلبق حصت ال امكف «تقؤملا تقولا سفن

 انيلع عراشلا اهضرف ةالصلا هذهف «ةربتعم نوكت نأ بجي هللا دودح

 ¿ يذلا ناكملا يف ةالصلا حصت ال امكف ءاهلحم اذه اذك ىلإ اذك نم

 ًانامز لعجي مل يذلا نامزلا يف حصت ال كلذك «ةالصلل ًاناكم لعجي
 رافغتسالاو ةبوتلا نم رثكي نأ ةالصلا كرت نم ىلع نكل «ةالصلل

 ام هل رفغيو «هنع وفعي ىلاعت هللا نأ وجرن اذهبو حلاصلا لمعلاو

 . قفوملا هللاو «ةالص نم كرت

 تكف % ل

 ؟ةالصلا ىكرات ءانبألا وحن ةرسألا بجاو ام : 145 س

 مهيلع بجاولاف «نولصي ال دالوأ مهدنع ناك اذإ : باوجلا
 هلوقل برضلاب امإو ءرمألاو لوقلاب امإ ؛ةالصلاب مهومزلي نأ
 هنإف برضلا مهعم دفي مل نإف . ""رشعل اهيلع مهوبرضاو» : هيك
 لجأ نم - هللا اهقفو  ةلودلا يف ةلوؤسملا تاهجلا ىلإ مهب عفري
 باب نم كلذ نإف ء«مهنع توكسلا لحي الو ءاهئادأب مهمازلإ
 كراتف «ةلملا نع جرحم رفك ةالصلا كرت نأل ؛ركنملا ىلع رارقإلا

 « لسغي نأ كلذ ىلع تام اذإ زوجي الف «رانلا يف دلخم رفاك ةالصلا
 .ةمالسلا هللا لأسن . نيملسملا رباقم يف نفدي وأ هيلع ىلصي وأ

 ةالصلاب مالغلا رمؤي ىتم باب «ةالصلا باتك «دواد وبأو 1A /۲Y» دمحأ مامإلا هجرخأ )۱(

 .(0854) عماجلا حيحص يف وهو )۰٤۹٥ ٤۹٩(«



 مالسإلا ناكرأ ىواتف

 ےک پچ
 ؟نيرفاسملا قح يف ناذألا مكح ام : 196 س

 بوجو باوصلاو «فالخ لحم ةلأسملا هذه :باوجلا

 ثريوحلا نب كلامل لاق هيَ يبنلا نأ كلذو «نيرفاسملا ىلع ناذألا

 مهو "”(وكدحأ مكل ندؤيلف ةالصلا ترضح اذإ) :هبحصو

 م لَك يبنلا نألو «مهيلهأ ىلإ نورفاسم ةئ هللا لوسر ىلع نودفاو

 هرافسأ يف نذؤي ناكف «ًارفس الو ًارضح ةماقإلا الو ناذألا عدي

 . نذؤي نأ هنع هللا يضر ًالالب رمأيو
 2 دا 2
3 2 9 

 ؟درفنملل ةماقإلاو ناذألا مكح ام : 197 نتن

 ؛بجاوب اسيلو «ةنس درفنملل ةماقإلاو ناذألا :باوجلا

 هلل ًاركذ ناذألا نوكل ًارظن نكلو ا لا
 «حالفلا ىلإو ةالصلا ىلإ هسفنل ةوعدو ءا ‹ لجو زع

 يف ءاج ام ناذألا بابحتسا ىلع لديو «ةنس ناك ة ةماقإلا كلذكو

 ایک هللا لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر رماع نب ةبقع ثيدح

 نذؤي لبجلل ةيظشلا سأر ىلع منغ يعار نم كبر بجعي» :لوقي
 ةالصلل ميقيو نذؤي اذه يدبع ىلإ اورظنا :هللا لوقيف .ةالصلل

 . (ةنجلا هتلخدأو «يدبعل ترفغ دق ينم فاخي
 1-1 2 دا
 تن تن ډک

 ماو و ۽ نيرد : : ي ن .ةماقإلاو ةعامج اوناك اذإ نيرفاسملل ناذألا باب /ناذألا باتك :ىراخبلا هجرخأ )١(

 . ةمامإلاب قحأ نم باب /دجاسملا باتك : ملسمو

 .رفسلا يف ناذألا باب /ةالصلا باتك :دواد وبأو ٤/ ٠٤٠١ ٠١١ دمحأ مامإلا هجرخأ (؟)



 ةالصلا ىواتف

 0هي د
 امهنم ةدحاو لكل لهف رصعلاو رهظلا ناسنإلا عمج اذإ : 19377 سد

 ؟ةماقإ لفاونلل لهو ؟ةماقإ

 هللا ىضر رباج ثيدح يف امك .ةماقإ ةدحاو لكل : باوجلا

 ماقأ» : لاق هفلدزم يف هعمج ركذ ثيح هوكي يبنلا جح ةفص يف هنع

 . "«امهنيب حبسي ملو ءاشعلا ىلصف ماقأ مث «برغملا لصف

 . ةماقإ اهل سيلف لفاونلا امأو

 5 9و 533 3 د 1

 لوألا ناذألا يف يه له (مونلا نم ريخ ةالصلا) ةملك : ۱۹۸ س

 ؟يناثلا ناذآلا يف وأ

 امك لوألا ناذألا يف (مونلا نم ريخ ةالصلا) ةملك :باوجلا
 ريخ ةالصلا) : لقف لوألا حبصلا ناذأ تنذأ اذإف» : ثيدحلا يف ءاج

 . يناثلا ال لوألا ناذألا يف يهف "”2(مونلا نم

 ؟ثيدحلا اذه يف لوألا ناذألا وه ام ملعُي نأ بجي نكلو

 يناثلا ناذألاو «تقولا لوخد دعب نوكي يذلا ناذألا وه
 لك نيب» :لَك يبنلا لاق (ًاناذأ) ىمست ةماقإلا نأل ؛ةماقإلاوه

 .ةماقإلاو ناذألا :دارملاو . «ةالص نيناذأ

 باتك «ملسمو «ةفلدزملاب نيتالصلا نيب عمجلا باب /جحلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 . تافرع نم ةضافإلا باب /جحلا

 . 408/7 دمحأ مامإلا هجرخأ (؟)

 باتك :ملسمو «ءاش نمل ةالص نيناذأ لك نيب باب /ناذألا باتك :يراخبلا هجرخأ (۳)

 . ةالص نيناذأ لك نيب باب /نيرفاسملا ةالص



 مالسإلا ناكرأ ىواتف

 داز نافع نب نامثع نينمؤملا ريمأ نأ يراخبلا حيحص يفو

 . ةعمجلا يف ثلاثلا ناذألا
 ريخ ةالصلا) :لوقي نأ لالب هيف رمأ يذلا لوألا ناذألا نذإ

 .رجفلا ةالصل ناذألا وه (مونلا نم

 ءرجفلل ًاناذأ سيلف ءرجفلا عولط لبق يذلا ناذألا امأ

 ءرجفلا ةالصل لوألا ناذألا ليللا رخآ ناذأ نومسي سانلاف

 نذؤي الالب نإ» :لاق ةا يبنلا نأل ءرجفلا ةالصل سيل هنأ ةقيقحلاو
 موقي مئانلا لجأل يأ . "«مكمئاق عجريو مكمئان ظقويل ليلب

 .رحستيو عجري مئاقلاو ءرحستيو
 ترضح اذإ) :ثريوحلا نب كلامل ًاضيأ لب ىبنلا لاقو

 الإ رضحت ال ةالصلا نأ مولعمو . "”(مكدحأ مكل ندؤيلف ةالصلا

 ًاناذأ سيل رجفلا عولط لبق يذلا ناذألا نذإ .رجفلا عولط دعب

 يف (مونلا نم ريخ ةالصلا) مهلوقو مويلا سانلا لمعف هيلعو
 . باوصلا وه اذه رجفلل يذلا ناذألا

 ناذألا وه ثيدحلا يف لوألا ناذألاب دارملا نأب مهوت نم امأو

 . رظنلا نم ظح هل سيلف ءرجفلا عولط لبق يذلا

 يف نوكي يذلا ناذألا هب دارملا نأ ليلدلا : سانلا ضعب لاق
 (مونلا نم ريخ ةالصلا) :لاقي هنأ ةلفانلا ةالص لجأل ليللا رخآ

 باب /مايصلا باتك :ملسمو ءرجفلا لبق ناذألا باب /ناذألا باتك :يراخبلا هجرخأ )١(

 . لصحي موصلا يف لوخدلا نأ نايب

(Y)۲۸۲ ص هجيرخت مدقت . 



 20 ةالصلا ىواتف

 . لضفألا ىلع لدت (ريخ) ةملكو

 وه يذلا بجاولا ءىشلا يف نوكت (ريخ) ةملك نإ :لوقنف

 لعل لعام يل اک: لاعت هلو لثم «تابجاولا بجوأ نم
 وَمَا هل لیس يف َنودِهَيو ءولوسرَو هلا (IO ملأ ب ياع نِ کیش قر ور

 عم 03٠١ ۱١(. :ناتيآلا فصلا ةروس) € ك ن | لڪ کیک کیش

 . ناميإ هنأ

 ِولَّصلِل توون ادل وماء نيل امأكي» : ةعمجلا ةالص يف ىلاعت لاقو

 سب رر کل ريح کلک جبل انکو لا و لإ ازمات ةئشجلا وي نب
 . بحتسملا يف نوكتو بجاولا يف نوكت ةيريخخلاف . ٩( :ةيآلا

 كت مني %*

 ؟لجسملاب ناذألا حصي له : ۱۹۹ سن

 «ةدابع ناذألا نآل ؛حيحص ريغ لجسملاب ناذألا : باوجلا

 . ةين نم اهل دبال ةدابعلاو
 ني ادني نلت

 ؟هل لضفألا امف نذؤي نذؤملاو دجسملا ناسنإلا لخداذإ : 7٠١ س
 امب كلذ دعب وعدي مث نذؤملا بيجي نأ لضفألا :باوجلا

 اونثتسا ءاملعلا ضعب نأ الإ ءدجسملا ةيحت يف لخدي مث «درو

 هنإف يناثلا ناذألا ةعمجلا موي نذؤي نذؤملاو دجسملا لخد نم كلذ

 نأب كلذ اوللعو «ةبطخلا عمتسي نأ لجأل دجسملا ةيحت يلصي
 ىلع ةظفاحملاو «ةبجاو تسيل نذؤملا ةباجإو بجاو ةبطخلا عامتسا

 . بجاولا ريغ ىلع ةظفاحملا نم ىلوأ بجاولا
 و 2 2 ع دا2 د
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 نذؤملل هتعباتم دنع لوقي ناسنإلا نأ ثيدحلا يف درو : ١١" سب

 لون ف لس نو :ًانيد مالسإلابو انا تضر

 ؟اذه

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ لاق اذإ نذؤملا نأ ثيدحلا رهاظ : باوجلا

 هللاب تيضر : كلذ دعب لوقت : هتبجأو هللا لوسر ًادمحم نأ دهشأو

 نما : هيف ءاج ثيدحلا نأل ءًالوسر دمحمبو ءآنيد مالسإلابو ءاّبر

 ًادمحم نأ دهشأو ءهللا الإ هلإ ال نأ دهشأ ءادنلا عمسي نيح لاق

 lp وشر دمحممو ًانيد مالسإلابو اير ثان تيضر « هللا لوسر

 ىلع ليلد «دهشأ انأو» :هلوق يفو «دهشأ انأو لاق نم» :ةياور ينو

 فرح واولا نأل هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ نذؤملا لوق بقع اهلوقي هنأ

 . نذؤملا لوق ىلع هلوق فطعيف فطع

 دعب ىذلا ركذلا ىف «داعيملا فلخت ال كنإ» ةدايز ۲٠۲: سس

 ْ ْ ؟ةحيحص ىه له «ناذألا

 :فيدخلا :ءاملع ني فالغ لغ -ةدايزلا هذه. : تاوخلا
 اوور نيذلا رثكأ نأل ءاهذوذشل ةتباث ريغ اإ :لاق نم مهنمف

 ماقم هنأل «فذحت الأ يضتقي ماقملاو «ةملكلا هذه اووري مل ثيدحلا

 . هب دبعتم هنآل هفذح زوجيال هنإف ليبسلا اذه ىلع ن اك امو ءانثو ءاعد

 الو لاقت اهنأو حيحص اهدنس نإ :لاق نم ءاملعلا نمو

 زاب نب زيزعلادبع خيشلا اهحيحصت ىلإ بهذ نممو ءاهريغ يفانت

 .نذؤملا لوق لثم لوقلا بابحتسا باب /ةالصلا باتك :ملسم هجرخأ )١(
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 IW) تتتكتكاحسسسسسلا

 . "”حيحص دنسب يقهيبلا اهجرخأ ثيح حيحص اهدنس نإ :لاقو

 ؟ةماقإلا يف ناسنإلا عباتي له : 7١7 سد

 “دواد وبأ هجرخأ ثيدح اهيف ةماقإلا يف ةعباتملا :باوجلا

 . عباتي ال هنأ حجارلاو «ةجحلا هب موقت ال فيعض هنكل

 :مهلوق ةالصلا ةماقإ دعب سانلا ضعب نم عمسن ٠٠٤: س

 ؟كلذ مكح امف ءاهمادأو هللا اهماقأ

 ةالصلا هيلع لوسرلا نع ثيدحلا اذه يف درو :باوجلا

 اهماقأ» :لاق «ةالصلا تماق دق» :نذؤملا لآن اذإ ناك هنأ مالسلاو

 . ةجح هب موقت ال فيعض ثيدحلا نكل « ””«اهمادأو هللا

 تقولا لوأ لهو ؟ةالصلا هيف ىدؤت تقو لضفأ ام : 3١6 ست

 ؟لضفألا وه

 ءًاعرش بولطملا اهتقو ىلع نوكت نأ لمكألا :باوجلا

 )١( «ننسلا» يف يقهيبلا هجرخأ ١/  »4٠١ةنجللا ىواتف :رظناو ٦/ ۸۸هتحامس ىواتفو - ٠

 ةعساو ةمحر هللا همحر - ۱٠١/۳٦٤ ٠٦١ .

 : يف ظفاحلا لاق «ةماقإلا عمس اذإ لوقي ام باب /ةالصلا باتك :دواد وبأ هجرخأ (۲)

 . فيعض 7١7/١: صيخلتلا

 5١١/١« يقهيبلاو «ةماقإلا عمس اذإ لوقي ام باب /ةالصلا باتك :دواد وبأ هجرخأ (۳)

 ء«فيعض» 7١١/١: «صيخلتلا» يف ظفاحلا لاق «588/7 «ةنسلا حرشلا يف يوغبلاو

 . 708/1١ «ءاورإلا» يف ينابلألا هفعضو



 مالسإلا ناكرأ ىواتف

 بي ط آ ا ا ش*ش*”ٌ»
 زع هللا ىلإ بحأ لمعلا يأ هلأس نم باوج يف ءاي يبنلا لاق اذهلو
 (اهتقو لوأ يف ةالصلا) لقي ملو “(اهتقو ىلع ةالصلا» :لاق ؟لجو

 «هريخأت نسي ام اهنمو «هميدقت نسي ام اهنم تاولصلا نأل كلذو

 تناك ول اذهلو «ليللا ثلث ىلإ اهريخأت نسي الثم ءاشعلا ةالصف

 نيح نم ءاشعلا ةالص ىلصأ نأ يل لضفأ امبيأ تلاقو تيبلا يف ةأرما

 ٠ ؟ليللا ثلث ىلإ اهرخؤأ وأ ءاشعلا ناذأ
 رخأت ةا ىبنلا نأل ؛ ليللا ثلث ىلإ اهرخؤت نأ لضفألا :انلق

 حرخف :تايبصلاو ءاسلا كفر هللا لوس ايب : اولاق ى هليل تاز
 . "«يتمأ ىلع قشأ نأ الول اهتقول اذه نإ» :لاقو مهب ىلصو

 .اهرخؤت نأ اهتيب يف تناك اذإ ةأرملل لضفألاف

 نينيعم ًالاجر ينعي «نيروصحم ًالاجر نأ ضرف ول كلذكو
 نأ لضفألا :لوقنف ؟مدقن وأ ةالصلا رخؤن :اولاقف رفس يف

 .اورخؤت
 لهف ءاشعلا تقو ناحو ةهزن يف اوجرخ ةعامج نأ ول كلذكو

 نأ لضفألا :لوقن ؟اهورخؤي وأ ءاشعلا اومدقي نأ لضفألا

 ةقشم كلذ يف ناك اذإ الإ اهورخؤي

 رجفلاف «ببسل الإ ميدقتلا 5 لضفألا تاولصلا ةيقبو
 ناك اذإ الإ ءمدقت برغملاو «مدقت رصعلاو «مدقت رهظلاو «مدقت
 كيس كانه

 /ناميإلا باتك : ملسمو ءاهتقول ةالصلا لضف باب /تيقاوملا باتك : يراخبلا هجرخأ )١(

 . لامعألا لضفأ ىلاعت هللاب ناميإلا نوك باب

 .اهريخأتو ءاشعلا تقو باب /دجاسملا باتك :ملسم هجرخأ (؟)



 ةالصلا ىواتف

 رهظلا ةالص ريخأت لضفألا نإف رحلا دتشا اذإ : بابسألا نمف

 تقولا دربي هنأل ؛رصعلا ةالص برق ىلإ ىنعي «تقولا دربي نأ ىلإ

 لوقل داريا لضفألا نزف رخل لعشا ااف «رفعلا فقر توق اذا
 حیف نم رحلا ةدش نإف ةالصلاب اودربأف رجلا دتشا اذإ» : لَك يبنلا

 ماق مث «دربأ» : لاقف نذؤيل لالب ماقف رفس يف ب ناكو منهج

 . هل نذأف «نذؤيل ماق مث “(دربآ» : لاقف «نذؤيل

 ا و اا دال عسب

 يف وهو تقولا هكردأ لجرك «لضفأ ريخأتلا انهف «تقولا لوأ يف

 «تقولا رخآ يف ةعامجلا كرديو دلبلا ىلإ لصيس هنأ ملعي وهو ربلا

 ىتح رخؤي نأ وأ ‹«تقولا هكردي نأ نيح نم يلصي نأ لضفألا لهف

 ؟ةعامجلا كردي

 دق لب «ةعامجلا كردت ىتح رخؤت نأ لضفألا نإ :لوقن

at 07 
 و 9و 5

 ؟مكحلا امف اللهج تقولا لبق ناسنإلا ىلص اذإ : ”7١ س
 ةضيرفلا نع هئزجت ال تقولا لبق ناسنإلا ةالص :باوحلا

 ابنتك ترييمؤملا لع تناك َةوَلَّصلا نإ 8 :لوقي ىلاعت هللا نأل
 م يب

 يف تاقوألا هذه ةا ىبنلا نيبو ٠٠١(. :ةيآلا ءءاسنلا ةروس) €اًتوّفوَ

 :ملسمو «رحلا ةدش يف رهظلاب داربإلا باب /ةالصلا تيقاوم باتك :يراخبلا هجرخأ )١(

 .رهظلاب داربإلا بابحتسا باب /دجاسملا باتك

 باتك :ملسمو .رفسلا يف رهظلاب داربإلا باب /تيقاوملا باتك :يراخبلا هجرخأ (۲)

 .رحلا ةدش يف رهظلاب داربإلا بابحتسا باب /دجاسملا



 مالسإلا ناكرآ ىواتف 3

 اذه ىلعو .ثيدحلا خلا “«سمشلا تلاز اذإ رهظلا تقو» :هلوق

 اهنكل ةضيرفلا نع هئزجت ال هتالص نإف اهتقو لبق ةالصلا ىلص نمف
 ةالصلا ذيعي نأ ةيلغو «لفن باوث اهيلع باثي هنأ ىنعمب الفن عقت

 . ملعأ هللاو . تقولا لوخد دعب

 ببسب ةيضقملا تاولصلا نيب بيترتلا طقسي له ۲١۷: سد

 ؟لهجلاو نايسنلا
 :طقسي هنأ باوصلاو «فالخ لحم ةلأسملا هذه :باوجلا

 4 انأطخأ وأ اتي نإ اَنْدِحاَوُم ال ار ٭ : یلاعت هلوق مومع ليلدلاو
 زواجت هللا نإ) :مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو ۲۸١(. :ةيآلا «ةرقبلا ةروس)

 . هيلع اوهركتسا امو نايسنلاو أطخلا ىتمأ نع
 كف *% %

 م هنأ ركذت مث ءاشعلا ةالصل دجسملا لخد صخش ۲٠۸: س
 ؟لمعي اذامف برغملا لصي

 مث ةماقم ءاشعلا ةالصو دجسملا تلخد اذإ :باوجلا

 «برغملا ةالص ةينب ةعامجلا عم لخدتف برغملا لصت مل كنأ تركذت

 رظتنتو «ةثلاثلا يف تنأ سلجتف ةعبارلا ةعكرلا ىلإ مامإلا ماق اذإو

 يقب اميف مامإلا عم لخدت مث ملست نأ كلو «هعم ملست مث مامإلا
 ىلع مومأملاو مامإلا نيب ةينلا فالتخا رضي الو «ءاشعلا ةالص نم
 مث كدحو برغملا تيلص نإو «ملعلا لهآ لاوقأ نم حيحصلا

 . ءاشعلا دعب رمسلا نم هركي ام باب /تيقاوملا باتك :يراخبلا هجرخأ )١(

 . يسانلاو هركملا قالط باب /قالطلا باتك :هجام نبا هجرخأ (؟)



 ةالصلا ىواتف

 مااا 0 ا

 يضقأ فيكف «نايسن وأ مونل رثكأ وأ ضرف ينتاف اذإ : ۲۰۹ س

 ؟سكعلا مأ ةرضاحلا ةالصلا مث الوأ اهيلصأ له ؟ةتئافلا ةالصلا

 الو ءةرضاحلا ةالصلا يلصت مث الوأ اهيلصت :باوجلا

 ا اذإ تاجا E ا رر

 ,i 0 ا

 : يلعفلاو يلوقلا الاب يبنلا يدهل فلاخ وهو
 وأ ةالص نع مان نم» :لاق هنأ كي هنع تبث دقف :يلوقلا امأ

 يناثلا مويلا نم اهلصيلف : لقي ملو . “«اهركذ اذإ اهلصيلف ءاهيسن
 . «اهركذ اذإ اهلصيلف» : لاق لب ءاهتقو ءاج اذإ

 قدنخلا مايأ نم موي يف تاولصلا هتتاف نيحف :ىلعفلا امأو

 ةتئافلا يلصي ناسنإلا نأ ىلع اذه لدف «ةرضاحلا ةالصلا لبق اهالص

 ناك وأ «ةتئافلا ىلع ةرضاحلا مدقف يسن ول نكل «ةرضاحلا يلصي مث

 .هل رذع اذه نأل «ةحيحص هتالص نإف ملعي ال الهاج

 ءاضقلل ةبسنلاب تاولصلا نإ :لوقأ نأ دوأ ةبسانملا هذبمو

 : ماسقأ ةثالث ىلع

 يهو ريخأتلا رذع يأ ؛رذعلا لاز ىتم ىضقي :لوألا مسقلا

 )١( 17ص هجيرخت مدقت 7.



 .اهؤاضق بجو ريخأتلاب رذعلا لاز ىتم هنإف «سمخلا تاولصلا
 وهو «هلدب ىضقي امنإو ىضقي ال تاف اذإ :يناثلا مسقلا

 هذه يف هنإف ةيناثلا ةعكرلا نم مامإلا عفر دعب ءاج اذإ «ةعمجلا ةالص

 ءاج نم كلذكو ءرهظلا ةينب مامإلا عم لخديف ءًارهظ يلصي لاحلا
 نم عوكرلا كردأ نم امأو ءارهظ يلصي هنإف مامإلا ميلست دعب
 ملس اذإ اهدعب ةعكر يلصي يأ «ةعمج يلصي هنإف ةيناثلا ةعكرلا

 موي يتأي سانلا ضعب نإف «سانلا نم ريثك اهلهجي هذهو «مامإلا
 اهنأ ىلع نيتعكر يلصي مث «ةيناثلا ةعكرلا نم عفر دق مامإلاو ةعمجلا
 ل هنإف ةيناثلا ةعكرلا نم هعفر دعب ءاج اذإ لب ءأطخ اذهو ةعمج

 نم» : ايب يبنلا لوقل ءًارهظ يلصي نأ هيلعف ًائيش ةعمجلا نم كردي
 نم نأ هموهفمو . “”ةالصلا كردأ دقف ةالصلا نم ةعكر كردأ
 بجي اذهلو «ًارهظ ىضقت ةعمجلاو «ةالصلا كردي مل هنإف لقأ كردأ
 بح ةعيجلا نوتا آل يللا ضرما لع تولا قف ةءانسلا لع
 هذه يف ةعمج اولص نإف «ةعمج اولصي الو ًارهظ اولصي نأ مهيلع
 3: .ةدودرمو ةلطاب مهمتالص نإف لاحلا

 اهتقو ريظن يف الإ ىضقت ال تتاف اذإ ةالص :ثلاثلا مسقلا
 لهأ نإف «سمشلا لاوز دعب الإ اهب ملعي مل اذإ ديعلا ةالص يهو

 . اهتقو ريظن يف يلاتلا مويلا نم اهنولصي :نولوقي ملعلا
 : ماسقأ ةثالث ىلع ءاضقلاف نذإ
 تاولصلا يهو «رذعلا لاوز نيح نم ىضقي ام :لوألا

 :ملسمو .ةعكر ةالصلا نم كردأ نم باب /ةالصلا تيقاوم باتك : يراخبلا هجرخأ )000(

 . ةالصلا كردأ دقف ةالصلا نم ةعكر كردأ نم باب /دجاسملا باتك



 1 ةالصلا ىواتف

 ةف لا نسا مف ةه شر را كلا و سيقما
 ىضقت تتاف اذإ ةعمجلا ةالص يهو هلدب ىضقي ام : يناثلا

 ۰ ري
 مويلا نم هتقو ريظن يف نكلو هسفن وه ىضقُي ام :ثلاثلا

 اهتقو ريظن يف ىلصت اهنإف لاوزلاب تتاف اذإ ديعلا ةالص وهو «يلاتلا
 . قفوملا هللاو . يلاتلا مويلا نم

 مع 4
 ان دف

 ةرشبلا فصت ةفيفخ بايثب نولصي سانلا نم رثك ۲٠١: نس

 فصتنم زواجتت ال ةريصق ليوارس بايثلا هذه تحت نوسبليو

 ةالص مكح امف ‹بوثلا ءارو نم ذخفلا فصتنم دهاشيف ذخفلا

 ؟ ءال ؤه

 ىوس بوث ريغب ىلص نم مكح ءالؤه ةالص مكح :باوجلا
 ريغ ةرشبلا فصت ىتلا ةفافشلا بايثلا نأل ؛ةريصقلا ليوارسلا

 ةحيحص ريغ مهتالص نإف كلذ ىلع ءانبو ءاهمدعك اهدوجوو ةرتاس
 همحر - دمحأ مامإلا بهذم نم روهشملا وهو ءاملعلا يلوق حصأ ىلع

 ةرسلا نيب ام رتسي نأ لاجرلا نم يلصملا ىلع بجي هنأل كلذو - هللا

 :- لجو زع- هللا لوق لاثتما هب لصحي ام ىندأ اذهو ةبكرلاو
 - “ر هو

 ١١(. :ةيآلا «فارعألا ةروس) © لحسم لك دنع كتي ْأوُذُح مدا مي ## #

 نيب ام رتست ليوارس اوسبلي نأ امإ :نيرمأ دحأ مهيلع بجاولاف

 ًابوث ةريصقلا ليوارسلا هذه قوف اوسبلي نأ امإو «ةبكرلاو ةرسلا

 . ةرشبلا فصي ال ًاقيفص
 نأ مهيلعف ريطخو أطخ لاؤسلا يف ركذ يذلا لعفلا اذهو



 مالسإلا ناكرأ ىواتف
> 

 هرتس بجي ام رتس لامكإ ىلع اوصرحي نأو «هنم ىلاعت هللا ىلإ اوبوتي
 قيفوتلاو ةيادهلا نيملسملا انناوخإلو انل ىلاعت هللا لأسن . مهتالص يف
 . ميرك داوج هنإ هاضريو هبحي امل

 ةيمامأ تاحتف هيف يذلا سابللا ةأرملا سبل مكح ام ۲١١: س

 ءالؤه ةجحو «قاسلا نم ءزج نع فشكي ام ةيفلخو ةيبناجو
 ؟طقف ءاسن نيب نبأ

 سابلب رتتست نأ اهيلع بجي ةأرملا نأ ىرأ يذلا :باوجلا

 يف ءاسنلا نأ هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش ركذ دقو «رتاس

 يف نيبعكلا ىلإ لصت يتاللا صمقلا نسبلي نك هيي يبنلا دهع
 راشأ يتلا تاحتفلا نأ كش الو «نيديلا يف نيفكلا ىلإو «نيمدقلا

 قوف ام ودبي ىتح رمألا روطتي امبرو قاسلا يدبت لئاسلا اهيلإ
 برقأ نوكي ام لك سبلت نأو مشتحت نأ ةأرملا ىلع بجاولاو «قاسلا

 مل رانلا لهأ نم نافنص» : ةي يبنلا لوق يف لخدت الئل اهرتس ىلإ

 ءاسنو «سانلا اهب نوبرضي رقبلا بانذأك طايس مهعم موق ءامهرأ

 ةلئاملا تخبلا ةمنسأك نهسؤر «تاليمت تالئام «تايراع تايساك

 اذك ةريسم نم دجويل اهحير نإو ءاهحير ندجي الو «ةنجلا نلخدي ال
 . "9(اذكو

 ؟زافقلاو باقنلاب يلصت نأ ةأرملل زوجي له : ۲۱۲ سل

 )١( تايراعلا تايساكلا ءاسنلا باب /ةنيزلاو سابللا باتك : ملسم هجرخأ .



 ةالصلا ىواتف

 علطي ال ناكم يف وأ ءاهتيب يف يلصت ةأرملا تناك اذإ : باوجلا

 رشابتل نيديلاو هجولا فشك اهل عورشملاف مراحملا لاجرلا الإ اهيلع

 .نافكلا كلذكو دوجسلا عضوم فنألاو ةهبجلا

 رتس نم دبال هنإف مراح ريغ لاجر اهلوحو يلصت تناك اذإ امأ
 هفشك اهل لحي الو «بجاو مراحملا ريغ نع هجولا رتس نأل ؛اههجو

 هلوسر ةنسو - ىلاعتو هناحبس - هللا باتك كلذ ىلع لد امك مهمامأ

 . نمؤملا نع الضف لقاع هنع ديحي ال يذلا حيحصلا رظنلاو لكي

 000000 نإف «عورشم رمأ نيديلا يف نيزافقلا سابلو

 «ةمرحملا بقتنت ال» : لاق هيي يبنلا نأ ليلدب ةباحصلا ءاسن لعف

 سبل نهتداع نم نأ ىلع لدي اذهف . “«نيزافقلا سبلت الو

 تناك اذإ نيزافقلا ةأرملا سبلت نأ سأب الف اذه ىلعو «نيزافقلا

 هرتست اهنإف هجولا رتسب قلعتي ام امأ «بناجأ لاجر اهدنعو يلصت
 شاغل هولا فك د رجلا تقارآ داف ةسلاج و ةمئاق تماد ان
 .دوجسلا لحم ةهبجلا

 ؟ملعي ال وهو ةسجن بايث يف ىلص نم مكح ام : 717 س

 هنأ ملعب لو ةهن تانك ىف ةناينأالا عاما[ «كاوقلا
 مو يلصي نأ لبق كلذب ًاملاع ناك وأ «هتالص دعب الإ ةساجن اهتباصأ

 هيلع سيلو «ةحيحص ةالصلا نإف هتالص نم هغارف دعب الإ ركذي
 وأ الهاج روظحملا كلذ بكترا هنأل كلذو «ةالصلا هذهل ةداعإ

 )١( ةمرحملاو مرحملل بيطلا نم ىهني ام باب /ديصلا ءازج باتك : يراخبلا هجرخأ .
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 وأ اید نإ اَنْدِاَوُم ال ار # :ىلاعتو كرابت هللا لاق دقو ًايسان

 . « 2(تلعف دق» :ىلاعت هللا لاقف .5 :ةيآلا «ةرقبلا ةروس) © ناك

 يف ناك املف ىذأ امهيف ناكو هيلعن يف موي تاذ ىلص یب هللا لوسرو

 وهو ليي هللا لوسر امهعلخف كلذب ليربج هربخأ ةالصلا ءانثأ
 يف ةساجنلاب ملع نم نأ ىلع اذه لدف ةالصلا فنأتسي ملو « ”يلصي

 اذإ هتالص يف رمتسيو ةالصلا ءانثأ يف ولو اهليزي هنإف ةالصلا ءانثأ

 يسن نم كلذكو ءاهتلازإ دعب ةروعلا روتسم ىقبي نأ هنكمي ناك
 ىقبي ناك اذإ سجنلا بوغلا اذه ليزي هنإف ةالصلا ءانثأ يف ركذو
 «غرف نأ دعب ركذ مث هتالص نم غرف اذإ امأو «هتروع رتسي ام هيلع

 هتالصو «هيلع ةداعإ ال هنإف ءهتالص نم غرف نأ دعب ملع وأ

 نأ لثم أضوتي نأ يمان وهو يلصي يذلا لجرلا فالخب «ةحيحص
 نم هغارف دعب ركذو ىلص مث ءأضوتي نأ يسنو ثدحأ دق نوكي
 ءةالصلا ةداعإو ءوضولا هيلع بجي هنإف ءأضوتي مل هنأ ةالصلا
 يف ملتحا دق نوكي نأ لثم ءاهب ملعي ملو ةبانج هيلع ناك ول كلذكو

 ىأر راهنلا نم ناك امو «هنم الهج لسغ نودب حبصلا ىلصو ليللا

 . ىلص ام ديعي نأو لستغي نأ هيلع بجي هنإف «همون نم اینم هبوث يف
 ةلأسم ينعأ - ىلوألا ةلأسملاو ةلأسملا هذه نيب قرفلاو

 ءوضولا امأو ءروظحملا كرت باب نم ةساجنلا نأ  ةساجنلا

 نأ دبال يداجيإ رمأ رومأملا لعفو «رومأملا لعف باب نم وهف لسغلاو
 ةساجنلا ةلازإ امأ «هدوجوب الإ ةدابعلا متت الو «ناسنإلا هب موقي

 .قاطي ام الإ فلكي مل هناحبس هنأ نایب باب /ناميإلا باتك :ملسم هجرخأ )١(

 . لعنلا يف ةالصلا باب /ةالصلا باتك :دواد وبأ هجرخأ (؟)



 ةالصلا ىواتف

 ةالصلا لاح يف دجو اذإف «همدعب الإ ةالصلا متت ال يمدع رمأ يهف

 يف هلوصح بلطي ءيش توفي مل هنأل ؛رضي ال هنإف الهج وأ ًانايسن

 . ملعأ هللاو . هتالص

 ل اذإ هتبوقعو ؟ءاليخلا هب دصق اذإ لابسإلا ةبوقع ام ۲٠١: سن

 يضر ركب يبأ ثيدحب جتحا نم باجي فيكو ؟ءاليخلا هب دصقب
 ؟هنع هللا

 رظني ال نأ هتبوقعف ءاليخلا هب دصق اذإ رازإلا لابسإ :باوجلا

 . ميلأ باذعهلو «هيكزيالو «هملكيالو «ةمايقلا موي هيلإ ىلاعت هلا
 نم لزن ام َبذعُي نأ هتبوقعف ءاليخلا هب دصقي مل اذإ امأو

 موي هللا 'مهملكي ال هل ةثالث» :لاق يئ يبنلا نأل ؛رانلاب نيبعكلا

 «لبسملا :ميلأ باذع مهلو مهيكزي الو .مهيلإ رظني الو «ةمايقلا
 رج نم» : يب لاقو . («بذاكلا فلحلاب هتعلس قفنملاو «نانملاو

 هبوث رج نميف اذهف . «ةمايقلا موي هيلإ هللا رظني مل ءاليخ هبوث

 ةريره يبأ نع يراخبلا حيحص يفف ءاليخلا دصقي مل نم امأو
 رازإلا نم نيبعكلا نم لفسأ ام» :لاق يي ىبنلا نأ هنع هللا ىضر

 ءانب اهب ديقي نأ حصي الو «ءاليخلاب كلذ ديقي ملو . ""رانلا يفف

 .رازإلا لابسإ ميرحت ظلغ نايب باب /ناميإلا باتك :ملسم هجرخأ )١(

 باتك :ملسمو «ءاليخلا نم هبوث رج نم باب /سابللا باتك :يراخبلا هجرخأ (۲)
 . ءاليخ بوثلا رج ميرحت باب /سابللا
 .رانلا يفف نيبعكلا لفسأ ام باب /سابللا باتك :يراخبلا هجرخأ (۳)



 : لاق هنع هللا ىضر يردخلا ديعس ابأ نأل «هلبق يذلا ثيدحلا ىلع

 وأ - جرح الو قاسلا فصن ىلإ نمؤملا ةرزأ» :ا هللا لوسر لاق
 نم لفسأ ناك امو «نيبعكلا نيبو هئيب اميف هيلع حانج ال :- لاق

 موي هيلإ هللا رظني مل ًارطب هرازإ رج نمو ءرانلا يف وهف كلذ

 نباو «هجام نباو «يئاسنلاو «دواد وبأو «كلام هاور . “(ةمايقلا

 يف بيغرتلا يف بيهرتلاو بيغرتلا باتك يف هركذ هحيحص يف نابح
 ۲ ج 88 ص صيمقلا

 فلتخا ىتمو «ناتفلتخم نيتبوقعلاو «نافلتخم نيلمعلا نألو

 نم كلذ ىلع مزلي ال «ديقملا ىلع قلطملا لمح عنتما ببسلاو مكحلا

 . ضقانتلا

 لوقنف  هنع هللا يضر ركب يبأ ثيدحب انيلع جتحا نم امأو
 : نيهجو نم هيف ةجح كل سيل :هل

 يقش دحأ نإ» :لاق هنع هللا يضر ركب ابأ نأ : لوألا هجولا

 مل هنع هللا يضر وهف 0« . .هنم كلذ دهاعتأ نأ الإ يخرتسي يبوث

 وهف كلذ عمو «يخرتسي كلذ ناك لب «هنم ًارايتخا هبوث خري
 نوخري ءاليخلا اودصقي مل مهنأ نومعزيو نولبسي نيذلاو «هدهاعتي

 نم لفسأ ىلإ مكبايث لازنإ متدصق نإ : مهل لوقنف ءدصق نع مهبايث
 نإو «رانلاب طقف لزن ام ىلع متبذع ءاليخلا دصق نودب نيبعكلا

 هللا مكملكي ال «كلذ نم مظعأ وه امب متبذع ءاليخ مكبايث متررج

 رازإلا عضوم ردق يف باب /سابللا باتك :دواد وبأو ٥/۳ دمحأ مامإلا هجرخأ )١(

 : يئاسنلاو «(7207) وه نيأ رازإلا عضوم باب /سابللا باتك :هجام نباو «(5041)

 . ۲۱۷/۲ كلامو «(هوحنب) رازإلا عضوم باب /ةنيزلا باتك

 . ءاليخ ريغ نم هرازإ رج نم باب /سابللا باتك : يراخبلا هجرخأ قفز



 ةالصلا ىواتف

 . ميلأ باذع مكلو «مكيكزي الو «مكيلإ رظني الو «ةمايقلا موي
 دهشو هيب يبنلا هاكز هنع هللا ىضر ركب ابأ نأ : يناثلا هجولا

 كلت ءالؤه نم دحأ لان لهف «ءاليخ كلذ عنصي نمم سيل هنأ هل
 هباشتملا عابتا سانلا ضعبل حتفي ناطيشلا نكلو !؟ةداهشلاو ةيكزتلا
 يده هللاو .نولمعي اوناك ام مهل رربيل ةنسلاو باتكلا صوصن نم

 .ةيفاعلاو ةيادهلا مهلو انل هللا لأسن «ميقتسم طارص ىلإ ءاشي نم

 .ه17497/57/79١ يف ررح

F*#F %تن  

 بجوي ًاثدح ثدحم هنأ ةالصلا دعب نيبتو للص نم : ۲۱١ سل

 ؟لسغلا
 ًاثدح هيلع نأ نيبتي ةالصلا دعب مث يلصي ناسنإ لك :باوجلا

 ديعي نأو ثدحلا اذه نم رهطتي نأ هيلع بجاولاف رغصأ وأ ءربكأ
 ةالص هللا لبقي ال» :لاق مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأل ؛ةالصلا

 . "”(روهط ريغب
 0 دق %*

 ؟مكحلا امف ةالصلا ءانثأ يف فاعر ناسنإلل لصح اذإ : ۲۱۹ سن

 ؟بوثلا سجني لهو
 مأ ًاريثك ناك ءاوس ءوضولل ضقانب سيل فاعرلا :باوجلا ٍ

 ال هنإف نيليبسلا ريغ نم ندبلا نم جرخي ام عيمج كلذكو ءاليلق
 ال هنإف حورجلا يف نوكت يتلا ةداملاو «ءيقلا لثم ءءوضولا ضقني

 .ةالصلل ةراهطلا بوجو باب /ةراهطلا باتك :ملسم هجرخأ )١(



 مالسإلا ناكرأ ىواتف

 تح يت تصسصسصلل.)
 يبنلا نع تبثي مل كلذ نأل ؛ًاريثك مأ اًليلق ناك ءاوس ءوضولا ضقني
 ليلد ىضتقمب تتبث ةراهطلا هذه نإف «ةراهطلا ءاقب لصألاو ةا

 الإ عفتري نأ نكمي ال هنإف يعرش ليلد ىضتقمب تبث امو «يعرش
 ريغ نم جراخلا نأ ىلع ليلد كلانه سيلو «يعرش ليلد ىضتقمب

 ءوضولا ضقتني الف اذه ىلعو ءءوضولا ضقني ندبلا نم نيليبسلا
 كجعزي ناك اذإ نكلو «ًاريثك وأ اليلق ناك ءاوس ءيقلا وأ فاعرلاب

 جرخت نأ كيلع جرح الف عوشخب اهمامتإ نم نكمتت و كتالص يف
 تنك اذإ دجسملا ثولت نأ تيشخ ول كلذكو «ذئنيح ةالصلا نم

 اذهب دجسملا ثولت الئل فارصنالا كيلع بجي هنإف دجسملا يف ىلصت
 وهو مدلا اذه نم بايثلا ىلع عقي ام امأ «كنم جرخي يذلا مدلا
 . بوثلا سجني ال هنإف ريسي

 ؟ربق هيف دجسم يف ةالصلا مكح : ۲۱۷ نتن

 : نيعون ىلع ربق هيف دجسم يف ةالصلا : باوجلا
 ىنبي ثيحب «دجسملا ىلع ًاقباس ربقلا نوكي نأ :لوألا

 ىلعو «ةالصلا مدعو دجسملا اذه رجه بجاولاف «ربقلا ىلع دجسملا

 نأ نيملسملا رمأ يلو ىلع بجو لعفي مل نإف «همدهب نأ هانب نم
 . همده

 ثيحب «ربقلا ىلع ًاقباس دجسملا نوكي نأ :يناثلا عونلاو

 جارخإو «ربقلا شبن بجاولاف «دجسملا ءانب دعب هيف تيملا نفدي
 . سانلا عم هنفدو هتم كم لا

 مامأ ربقلا نوكي ال نأ طرشب هيف ةالصلا زوجتف دجسملا امأو



 ةالصلا ىواتف
 7 اوا

 . روبقلا ىلإ ةالصلا نع ىب يب يبنلا نأل ؛ يلصللا
 نأ مولعملا نمف يوبنلا دجسملا هلمش يذلا الب يبنلا ربق.امأ

 ًاضيأ مولعملا نمو «ربقلا ىلع نبي ملف هتوم لبق ينب ةي يبنلا دجسم
 ءدجسملا نع لصفنملا هتيب يف نفد امنإو «هيف نفدي م هيي يبنلا نأ
 نب رمع وهو ةنيدملا ىلع هريمأ ىلإ بتك كلملادبع نب ديلولا دهع يفو
 فيضيو يوبنلا دجسملا مدهب نأ ةرجهلا نم ۸۸ ةنس يف زيزعلادبع

 ًارقو ءاهقفلاو سانلا رو رمح حسي دج ىلا تاجوز رجح هيلإ

 اًهَكْرَت :اولاقو «كلذ مهيلع قشف ديلولا نينمؤملا ريمأ باتك مهيلع

 لاخدإ ركنأ بيسملا نب ديعس نأ ىكحيو «ةربعلل ىعدأ اهلاح ىلع
 كلذب رمع بتكف ءًادجسم ربقلا ذختي نأ ىثخ هنأك «ةشئاع ةرجح

 نم دب رمعل نكي ملف «ذيفنتلاب هرمأي هيلإ ديلولا لسرأف ديلولا ىلإ
 هيلع نبي مو .دجسملا يف عضوي م ِلَي يبنلا ربق نأ ىرت تنأف «كلذ
 ىلع اهئانب وأ «دجاسملا يف نفدلا ىلع جتحمل هيف ةجح الف دجسملا

 دوهيلا ىلع هللا ةنعل» :لاق هنأ ب يبنلا نع تبث دقو «روبقلا

 قايس يف وهو كلذ لاق ««دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا ىراصنلاو

 هللا يضر ةملس مآ هل تركذ الو . ءالؤه عنص امم هتمأل ًاريذحت توما

 كئلوأ» :لاق روصلا نم اهيف امو ةشبحلا ضرأ يف اهتأر ةسينك اهنع
 هربق ىلع اونب حلاصلا دبعلا وأ ‹حلاصلا لجرلا مهين تام اذإ

 ىضر دوعسم نبا نعو . هللا دنع قلخلا رارش كئلوأ ًادجسم

 باب /دجاسملا باتك : ملسمو «ةعيبلا يف ةالصلا باب /دجاسملا باتك :يراخبلا هجرخأ )١(

 .روبقلا ىلع دجاسملا ءانب نع يهنلا
 /دجاسملا باتك :ملسمو «ربقلا ىلع دجسملا ءانب باب /زئانجلا باتك : يراخبلا هجرخأ (۲)

 . روبقلا ىلع دجاسملا ءانب نع يهنلا باب



 مالسإلا ناكرأ ىواتف

 ةعاسلا مهكردت نم سانلا رارش نم نإ» :لاق ةي يبنلا نأ هنع هللا
 مامإلا هجرخأ . "2(دجاسم روبقلا نوذختي نيذلاو ءايحأ مهو

 يف ررح .قلخلا رارش نم نوكي نأ الو «ىراصنلاو

 .ها5/5١5١ /ا/

 ا عا +

 ةالصلا مكحو ؟مامحلا حطس قوف ةالصلا مكح ام : ۲۱۸ سل

 ؟ةسجنلا تالضفلا عماجم حطس قوف

 ؛ اهب سأب ال ةفورعملا انتامامح حوطس قوف ةالصلا :باوجلا

 حطس اهحطس نوكيو صاخ ءانبب لقتست ال اندنع تامامحلا نأل

 سأب ال ةسجنلا تالضفلا عماجم حطس قوف ةالصلاو «تيبلا عيمج

 ادجسم ضرألا يل تلعج» : يب هلوق مومع يف اهلوخدل ًاضيأ اهب
 5 ”(ًاروهطو

 دجسملا ضرأ ىلع مهتيذحأب نوشمي نميف مكحلا ام : ۲۱۹ سل
 ؟مارحلا

 ةيذحأب نوتأيف دجسملا نوردقي ال نيذلا ةماعلل باب حتفي هنأل كلذو

 دجسملا اهب نولخدي راذقألاب ةثولم نوكت امبرو «هايملاب ةثولم يهو
 بترتي نأ فيخ اذإ ًاعرش بولطملا ءيشلاو ءابب هنوثوليف مارحلا

 . ٥۴٤و ٤٠٥/١ دمحأ مامإلا هجرخأ )١(

 .«. . .يل تلعج» : لهب يبنلا لوق باب /دجاسملا باتك : يراخبلا هجرخأ قفز



 ةالصلا ىواتف
 ےس

 ةدعاقلاو «كرتي نأو ةدسفملا هذه ةاعارم بجي هنإف ةدسفم هيلع

 عم دسافملاو حلاصملا تضراعت اذإ هنأ» :ملعلا لهأ دنع ةررقملا

 بلج نم ىلوأ ةدسفملا ءرد نإف دسافملا حجرت عم وأ «يواستلا

 اهءانب ددجي نأو «ةبعكلا مده نأ دارأ هيي يبنلا اذهو ء«ةحلصملا

 اذه كرت رفكب دهع يثيدح سانلا ناك امل نكلو اراعا لح

 الول» : اهنع هللا يضر ةشئاعل لاقف ة ةدسفملا نم ًافوخ بولطملا رمألا

 دعاوق ىلع اهتينبو «ةبعكلا تمدهل رفكب دهع اوثيدح كموق نأ
 نوجرخي ًابابو «سانلا هنم لخدي ًاباب نيباب اهل تلعجو  ميهاربإ
 . °( هلم

 تي *% +

 ديعي لهف اليلق ةلبقلا نع فرحنا هنأ يلصملل نيبت اذإ 77١: س

 ؟ةالصلا

 يف ناك نم ريغ يف اذهو ءرضي ال ليلقلا فارحنالا : باوجلا

 «ةبعكلا نيع يه هيف يلصملا ةلبق مارحلا دجسملا نأل ؛مارحلا دجسملا

 نأ بجاولا نإف ةبعكلا ةدهاشم هنكمأ نم :ءاملعلا لاق اذهلو

 ىلإ ال اهتهج ىلإ هجتا مرحلا يف يلصملا نأ ردق اذإف ءاهنيع لبقتسي

 لوف # : لجو زع لاق « 7 مل هتالص نأل ةالصلا ديعي هنإف اهنيع
AS O A E BOE4 رنک يقوم أوك  
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 ولو اهتدهاشم هنكمي ال ةبعكلا نع ًاديعب ناسنإلا ناك اذإ امأ

 باب /جحلا باتك :ملسمو ءاهناينبو ةكم لضف باب /جحلا باتك :يراخبلا هجرخأ )١(

 . اهئانبو ةبعكلا ضقن



 مالسإلا ناكرأ ىواتف
 يبت ب ب بنس

 قرشملا نيب ام» «ةنيدملا لهأل مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لاق اذهلو

 نيب ام لكف «بونجلا نولبقتسي ةنيدملا لهأ نأل « 2”(ةلبق برغملاو

 نيذلل لوقن الثم كلذك «ةلبق مهقح يف وهف برغملاو قرشملا
 . ةلبق لامشلاو بونجلا نيب ام لوقن برغلا ىلإ نولصي

 5 ع د
 ي ê نق

 ؟ةالصلا كلت يف مكحلا امف ةلبقلا ريغ ىلإ ةعامج ىلصاذإ ۲۲١: نتن

 : نيلاح نم ولخت ال ةلأسملا هذه : باوجلا
 ةلبقلاب ملعلا مهنكمي ال عضوم يف اونوكي نأ :ىلوألا لاخلا

 ةهج ىلإ اودتهب ملو «ةميغم ءامسلا نوكتو «رفس يف اونوكي نأ لثم
 الف ةلبقلا فالخ ىلع مهنأ نيبت مث «يرحتلاب اولص اذإ مهنإف ةلبقلا
 اوقاف 9 : ىلاعت لاق دقو ءاوعاطتسا ام هللا اوقتا مهنأل ؛مهيلع ءىش
 اذإ» : ةي يبنلا لاقو ٠١(. :ةيآلا «نباغتلا ةروس) نتا ا هن هلأ

aنيو د لع ١١١ تيطسا اوس  
 سا کا هلأ مو ہک اوت اما بعلو فرس هلو # : ةلأسملا هذه

 5 ا ل ةزويم) يلع ٌعِساَ

 نع لاؤسلا هيف مهنكمي عضوم يف اونوكي نأ : ةيناثلا لاحلا
 ءاضق مهمزلي لاحلا هذه يفف ءاولمهأو اوطرف مهنكلو «ةلبقلا

 نباو «ةلبق برغملاو قرشملا نيب ام نأ ءاج ام باب /ةالصلا باتك :يذمرتلا هجرخأ )١(

 . 1/١" «كردتسملا» يبهذلا هقفاوو هححصو مكاحلاو )٠١١١(« ةجام

 . الب هللا لوسر ةنسب ءادتقالا باب /ةنسلاو باتكلاب ماصتعالا باتك : يراخبلا هجرخأ (۲)

 .رمعلا يف ةرم جحلا ضرف باب /جحلا باتك :ملسمو



 ةالصلا ىواتف

 لبق مهئطخب اوملع ءاوس «ةلبقلا ريغ ىلإ اهولص يتلا ةالصلا
 نوئطخم لاحلا هذه يف مآل ؛هدعب مأ ةالصلا تقو جورخ

 فارحنالا اودمعتي مل ممنأل ؛ةلبقلا نأش يف نوئطخ «نوئطاخ
 هنأ الإ ءاهنع لاؤسلا مهلامهإو مهنوابت يف نوئطاخ مهنكل ءاهنع

 ول امك ءرضي ال ةلبقلا ةهج نع ريسيلا فارحنالا نأ ملعن نأ يغبني

 يف ةي يبنلا لوقل ًاريسي لامشلا ةهج ىلإ وأ نيميلا ةهج ىلإ فرحنا
 يو . (ةلبق برغملاو قرشملا نيب ام» :ةنيدملا لهأ

 كلذكو «ةلبق برغملاو قرشملا نيب ام :مهل لوقن ةبعكلا نع ًالامش
 لوقن ًابرغ وأ ءاهنع ًاقرش اوناك نمو ءاهنع ًابونج نونوكي نم
 الو رثؤي ال ريسيلا فارحنالاف «ةلبق بونجلاو لامشلا نيب ام : مهل

 يف ناك نم نأ :ىهو اهيلع هبنأ نأ بحأ ةلأسم انهاهو

 ىلإ ال ةبعكلا نيع ىلإ هجتي نأ بجي هنإف ةبعكلا دهاشي مارحلا دجسملا
 «ةلبقلا ىلإ ًاهجتم نكي مل ةبعكلا نيع نع فرحنا اذإ هنأل ؛اهتهج
 ةبعكلا نيع ىلإ نوهجتي ال مارحلا دجسملا يف سانلا نم ًاريثك ىرأو

 مل مهنم ًاريثك نأ نيقيلا ملع ملعتو ءاليوط اليطتسم فصلا دجت

 نأ نيملسملا ىلع بجي ميظع أطخ اذهو «ةبعكلا نيع ىلإ ًاهجتم نكي
 ىلإ اولص لاخلا هذه ىلع اولص اذإ مهنأل ؛هوفالتي نأو «هل اوهبتني
 .ةلبقلا ريغ

 )١( ص هجيرخت مدقت 5 70.
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o o o o o 11.ڪڪ  

 ؟ةينلاب ظفلتلا مكح ام :۲۲۲ س
 لكل امنإو .«تاينلاب لامعألا امنإ» : ةي ىبنلا لاق :باوجلا

 تنأو «قطن ىلإ جات الو بلقلا اهلحم ةينلاو . یون ام ءىرما

 هركم ريغ لقاع ناسنإل نكمي الو «ةينلا يه هذهف ًاضوتت تمق اذإ
 ضعب لاق اذهلو «هل وان وهو الإ لمعلا كلذ لعفي نأ لمع ىلع
 . قاطيال امب فيلكتلا نم ناكل ةين الب المع هللا انفلك ول : ملعلا لهأ

 هللا ناوضر - هباحصأ نع الو ة٤ هللا لوسر نع دري ملو

 ةينلاب نوظفلتي مهعمست نيذلاو «ةينلاب نوظفلتي اوناك مهنأ  مهنع
 ءملعلا لهأ نم كلذب لاق نمل ًاديلقت وأ «مهنم الهج امإ كلذ دجت

 بلقلا قباطي نأ لجأ نم ةينلاب ظفلتُي نأ يغبني هنإ اولاق ثيح
 ًارمأ ناك لف خيحصي سيل اذه لوق نإ لوقت كلو ءناسللا
 .قفوملا هللاو . هلعفبامإو هلوقب امإ «ة ةمأالل الى لوسرلا هنيبلاعو رشم

 تي نا 3

 ىلص نمك لفنتملا فلخ ةضيرفلا ةالص مكح ام :777“ س
 ؟حيوارتلا نولصي نيذلا عم ءاشعلا

 يلصي نم فلخ ءاشعلا يلصي نأ سأب ال :باوجلا

 ناك نإف هللا همحر  دمحأ | مامإلا كلذ ىلع صن دقو ؛ عيوارتلا

 اذإ يقب ام متأ الإو «هعم مّلس ةالصلا لوأ نم مامإلا كردأو ًارفاسم

 مامر ملعب
 ان دن #*

 .08ص هجيرخت مدقت )۱(



 ةالصلا ىواتف
21 7( 
 نيتريخألا نيتعكرلا مبقملا مامإلا عم رفاسملا كردأ اذإ :775 سد
 ؟رصقلا ةينب هعم ملسي لهف

 ةالصلا رصقي نأ ميقملاب متئإ اذإ رفاسملل زوجي ال :باوجلا

 . "اومتأف مكتاف امو اولصف متكردأ ام» : يب يبنلا لوق مومعل

 نيتريخألا نيتعكرلا ميقملا مامإلا عم رفاسملا كردأ اذإ اذه ىلعو

 عم مّلسي نأ زوجي الو «همامإ مالس دعب نيتعكرب يتأي نأ هيلع بجو
 . ملعأ هللاو . نيتعكرلا ىلع ًارصتقم مامإلا

 ا م +

 ؟ةالصلا ىلإ يشملا يف عارسإلا مكح ام : 775 س

 نأل ؛هنع يهنم ةالصلا ىلإ هيشم يف ناسنإلا عارسإ : باوجلا
 راقولاو ةنيكسلا انيلعو يشمن نأ انرمأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا

 عرسي نأ سأب ال :لاق ملعلا لهآ ضعب نأ الإ ءعرسن نأ اناهنو
 عكار مامإلاو لخد نإ لثم ةعكرلا هتوفت نأ فاخ اذإ حبقت ال ةعرس

 ضكر ي يتأي هدجت سانلا ضعب عنصي امك ةحيبق تسيل ةعرس عرسأف
 عم راقولاو ةنيكسلاب نايتإلا نأ عم «هنع يهنم اذه نإف «ًاديدش

 مومعل ةعكرلا هتوفت نأ فاخ نإو ىتح لضفأ عارسإلا مدع

 . ثيدحلا

 باتك :ملسمو .(775) . . .ةالصلا ىلإ ىعسي ال باب /ناذألا باتك :يراخبلا هجرخأ )١(

 )٠١١(. راقوب ةالصلا نايتإ بابحتسا باب /دجاسملا
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TE (LD) 

 ةالص يف مامإلا عم ةعكرلا كاردإل عارسإلا زوجي له :77 س

 ؟مكاعرو هللا مكظفح انوتفأ ؟ةعامجلا

 يف لخدت الو ءعرست الف عكار مامإلاو تلخد اذإ :باوجلا

 ةركب يبأل لاق ايب يبنلا نأل ؛لوألا فصلا ىلإ لصت نأ لبق ةالصلا
 . “دعت الو ًاصرح هللا كداز» : كلذ لعف نيح هنع هللا ىضر

 ام عفترم توصب دجسملا يف نآرقلا ةءارق مكح ام :۲۲۷ ست

 ؟نيلصملا ىلع شيوشتلا ببسي
 شوشي يتلا لاحلا يف دجسملا يف لجرلا ةءارق مكح :باوجلا

 مكح «نآرقلا ءىراق وأ «نيسرادلا وأ «نيلصملا نم هريغ ىلع اهب

 يف كلام ىور دقف لَو يبنلا هنع یه اميف هعوقول ؛مارح كلذ

 ىلع جرخ هيب يبنلا نأ (ورمع نب ةورف وه) يضايبلا نع "”ًأطوملا
 يلصملا نإ» :لاقف «ةءارقلاب مهتاوصأ تلع دقو نولصي مهو سانلا

 ضعب ىلع مكضعب رهجي الو «هب هیجانی امب رظنيلف هبر يجانُي
 يردخلا ديعس يبأ ثيدح نم “"دواد وبأ هوحن یورو . «(نارقلاب

 .- هنع هللا ىضر -

 )١( باب ناذألا يف يراخبلا هاور  »1١5فصلا نود عكر اذإ )۷۸۳(.

 )۲( ةءارقلا يف لمعلا باب ةالصلا يف ١/85 )۲٠١(.

 () ليللا ةالص يف ةءارقلاب توصلا عفر باب ةالصلا يف )1775( .



 ةالصلا ىواتف

 ةماقإلا تقو برق دجسملا اولخد اذإ سانلا ضعب :۲۲۸ س

 اذه مكح امف دجسملا ةيحت اوكرتو مامإلا مودق نورظتني اوفقو
 ؟لمعلا

 دجسملا ةيحت لعف توفي ال ثيحب ةريصق ةدملا تناك اذإ : باوجلا

 نأ لضفألاف مامإلا يتأي ىتم نوردي ال اوناك اذإ امأو «مهيلع جرح الف
 ةعكرلا يف تنأو ةالصلا تميقأو مامإلا ءاج نإ مث دجسملا ةيحت اولصي

 . ةفيفخ اهمتأف ةيناثلا ةعكرلا يف تنك نإو ءاهعطقاف ىلوألا
 3 53 چ 2 1 د

 مهنأ مارحلا دجسملا يف لاجرلا ضعب نم ظحالي :۲۲۹ س

 لبقت لهف «ةضورفملا ةالصلا يف ءاسنلا فوفص فلخ نوفصي

 ؟مهل هيجوت نم لهو ؟مهتالص
 ملعلا لهأ نإف ءاسنلا فلخ لاجرلا ىلص اذإ :باوجلا

 ءاسنلا نوكت نأ ةنسلا نأل ؛ةنسلا فالخ اذه نكل «سأب ال نولوقي
 كانه نوكي مارحلا دجسملا يف دهاشم وه امك هنأ الإ ءلاجرلا فلخ

 نوفصيف نهدعب لاجر يتأيو «فصتو ءاسنلا يتأتف قيضو ماحز
 ؛ عيطتسي ام ردقب اذه نع زرتحي نأ يلصملل يغبني نكلو «نهءارو

 ةالصلا ناسنإلا بنجتيلف «لاجرلل ةنتف كلذ نم لصحي امبر هنأل
 اننكل .«ءاهقفلا هررق ام بسح ًازئاج اذه ناك نإو ءءاسنلا فلخ
 يغبنيو .عاطتسملا ردقب اذه بنجتي نأ ناسنإلل يغبني :لوقن

 .لاجرلا نم ًابيرق نوكي نطوم يف نيلصي الأ ًاضيأ ءاسنلل
 دا 3 0
7 2 9 
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 ج س مح ح7

 ؟فصلا يف هناكم نع ىبصلا داعبإ زوجي له 77١: ست

 يف هناكم نع يبصلا داعبإ زاوج مدع حيحصلا :باوجلا
 ال» : لاق ةي ىبنلا نأ  امهنع هللا ىضر  رمع نبا ثيدحل فصلا

 ءادتعا هيف هنألو . “هيف سلجم مث هدعقم نم َلُجَولا ُلُجَولا ُميِقُّي
 ًاعرزو «ةالصلا نع هل ًاريفنتو «هبلقل ًارسكو «يبصلا قح ىلع
 . هباق يف دقحلاو ءاضغبلل

 فوفصلا رخآ ىلإ نايبصلا ريخأت زاوجب انلق ول اننألو

 «ةالصلا يف ثبعلاو بعللا مهنم لصحو دحاو فص يف اوعمتجال

 مهنم فيخ اذإ مهنيب قيرفتلل هناكم نع هتحزحزب سأب ال نكل
 بألا

 ؟يراوسلا نيب ةالصلا مكح ام ۲۳١: س
 . قيضلا دنع ةزئاج يراوسلا نيب ةالصلا : باوجلا

 عطقت اهنأل ؛يراوسلا نيب ىلصي الف ةعسلا لاح يف امأ
 .ه79/١5197/1١ يف ررح .فوفصلا

 اهريخو اهلوأ اهرش له ؟ءاسنلا فوفص يف مكحلا ام :۲۳۲ س

 لاجرلا نيب رتاس دوجو مدع ةلاح يف وأ «قالطإلا ىلع اهرخآ

 )١( ح هيف سلجيو هدعقم نم هاخأ لجرلا ميقي ال :باب ةعمجلا يف يراخبلا هاور )٩۱۱(

 باب مالسلا يف ملسم هاورو .هوحنب  :1١١قبس يذلا حابملا هعضوم نم ناسنإلا ةماقإ ميرحت

 ح ءهيلإ ۲۷ )711/9(.



 ةالصلا ىواتف
 لار

 نإف دحاو ناكم يف ءاسنلا عم لاجرلا ناك اذإ دارملا : باوجلا
 ريخ» :ِللَك ىبنلا لاق امك اهلوأ نم لضفأ ءاسنلا فوفص رخآ

 نال كلذك ناك امنا: اهوا اهرغوب ءاهرخأ ءاندبلا فرفض
 . لاجرلا ىلإ برقأ اهلوأو لاجرلا نع دعبأ اهرخآ

 رثكأ يف نآلا دجوي امك صاخ ناكم نهل ناك اذإ امأو
 .لاجرلاك اهلوأ ءاسنلا فوفص ريخ نإف دجاسملا

 % % ل

 يف يلصي نمك دجسملا جراخ يلصي نم ةالص مكح ام : ۲٣٣۳ سن

 ؟دحسملاب ةلصتملا تاقرطلا

 اذه نأل مامإلا ةعباتم نم نونكمتي اومدام ؛سأب الف هب ةلصتملا

 .ها511/57/57 يف ررح .ةرورض

 # د %*+ 

 نأ يلصملل عرشي لهو ؟فوفصلا ةماقإ يف دمتعملا ام : 7375 سر

 . نيروجأم انوتفأ ؟هبناجب نم بعكب هبعك قصلي
 نيبعكلا ةاذاحم فصلا ةيوست يف دمتعملا نأ حيحصلا :باوجلا

 ىلع بكرم ندبلا نأل كلذو «عباصألا سوؤر ال ءًاضعب امهضعب

 «ليوطلا مدقلا كانهف ءاهيف مادقألا فلتخت عباصألاو «بعكلا

 نع دراو هنأ كش الف ضعبب امهضعب نيبعكلا قاصلإ امأو

 )١( فوفصلا ةيوست 78 باب ةالصلا يف ملسم هاور 75/١اح ۱۳۲ )٤٤١(.
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 ي سبل
 قاصلإب فوفصلا نووسي اوناك مهنإف  مهنع هللا يضر  ةباحصلا

 هبعك قصلي مهنم دحاو لك نأ يأ « ”ضعبب امهضعب نيبعكلا
 ًادوصقم سيل وهف «فصلا ةيوستو ةاذاحملا ققحتل هراج بعكب
 تمت اذإ اذهلو «ملعلا لهأ كلذ ركذ امك هريغل دوصقم هنكل هتاذل
 بعكب هبعك قصلي نأ دحاو لكل يغبني سانلا ماقو فوفصلا

 قاصلإلا اذه مزالي نأ كلذ ىنعم سيلو «ةاواسملا ققحتل هبحاص

 . ةالصلا عيمج يف هل ًامزالم ىقبيو

 هنوك نم سانلا ضعب هلعفي ام ةلأسملا هذه يف ولغلا نمو

 هنيب نوكي ىتح امهنيب اميف هيمدق حتفيو هبحاص بعكب هبعك قصلي
 نأ دوصقملاو «كلذ يف ةنسلا فلاخيف ةجرف بكانملا يف هراج نيبو

 .ئواست يعكالاو تكانملا

 عضاوم ا ريغ يف ةالصلا يف نيديلا عفر تبث له :775 س

 ؟نيديعلاو ةزانجلا ةالص يف كلذكو ؟ةعبرألا

 نأ ًالوأ بجي ناديلا اهيف عفرت يتلا ةعبرألا عضاوملا :باوجلا
 نم عفرلا دنعو «عوكرلا دنعو «مارحإلا ةريبكت دنع : يهو اهفرعن

 اهب حص عضاوملا هذهف «لوألا دهشتلا نم مايقلا دنعو «عوكرلا
 - امهنع هللا يضر  رمع نبا ثيدح نم ةي هللا لوسر نع ثيدحلا
 .عوكرلل ربك اذإو «ةالصلل ربك اذإ هيدي عفري ايب يبنلا ناك» :لاق

 )١( همدقب همدقو هبحاص بكنمب هبكنم قزلُي اندحأ ناكو :كلام نب سنأ لوقل ةراشإ هيف .

 ح بكنملا قازلإ 75 باب ناذألا يف يراخبلا هاور )۷۲١(.



 ةالصلا ىواتف

 نبا د ل حا
 يف كلذ لعفي ال ناكو» :لاق .«هدمح نمل هللا عمس لاق اذإو

 . "”(دوحسلا

 لعف عبتت ىلع صيرحلا  امهنع هللا يضر  رمع نبا ناك اذإو
 عوكرلا ينو «ريبكتلا يف هدي عفري هآرف العف هعبتت دقو ايب لوسرلا
 لعفي ال ناكو» :لاقو لوألا دهشتلا نم مايقلاو «هنم عفرلا ينو

 نأو «يفانلاو تبثملا باب نم اذه نإ :لاقي الو «دوجسلا يف كلذ

 نل ؛رمع نبا ثيدح يف ينانلا ىلع مدقم وهف عفرلا تبثأ نم

 اذإ هدهاشي يذلاف «عفرلا مدع نم دكأت هناب حيرص رمع نبا ثيدح

 «دوجسلا يف كلذ لعفي ال لوقي مث عوكرلا نم عفرلاو «عوكرلل عفر
 ل هنأب مزج هنأل ؛كلذ نكع ال ؟هبتني ملو لفغ نكمب هنإ لوقن لهف

 امأ .هنم عفرلا يفو عوكرلا يف هلعفي ناك هنأب مزجو دوجسلا يف هلعفي
 . ةريبكت لك يف عورشم هنإف نيديعلا يفو ةزانجلا ةالص يف نيديلا عفر

 ؟نيتريبكت ربكي لهف ًاعكار مامإلا مومأملا كردأ اذإ : 775 نتن
 مارحإلل ربك مث عكار مامإلاو ناسنإلا لخد اذإ :باوجلا

 ربك نإف «بجاوب سیلو ةنس ذئنيح عوكرلل هريبكتو «ًاروف عكريلف
 ولخي ال كلذ دعب مث «هيلع جرح الف هكرت نإو «لضفأ وهف عوكرلل
 : تالاح نم

 : لوألا لاحلا #

 .هنم مامإلا ضهني نأ لبق عوكرلا ىلإ لصو هنأ نقيتي نأ

 ح .ءاوس حاتتفالا عم ىلوألا ةريبكتلا يف نيديلا عفر AY باب «ناذألا يف يراخبلا هاور 2غ(

«(VY0)(۳۹۰) ۲۲و ۲۱ ح «. . .نيديلا عفر بابحتسا» ٩« باب ةالصلا يف ملسم هاورو . 



 ڪڪ اور

 . لاحلا هذه يف ةحتافلا هنع طقستو «ةعكرلل ًاكردم ذئنيح نوكيف

 : ةيناثلا لاحلا *

 ىلإ وه لصي نأ لبق عوكرلا نم عفر مامإلا نأ نقيتي نأ
 .اهؤاضق همزليو «هتتاف دق ةعكرلا نوكت ذئنيحو . عوكرلا

 : ةثلاثلا لاحلا +

 مامإلا نأ وأ ءهعوكر يف مامإلا كردأ له كشيو ددرتي نأ

 هنظ بلاغ ىلع ينبي لاحلا هذه ينو ؟عوكرلا يف هكردي نأ لبق عفر
 نإو «ةعكرلا كردأ دقف عوكرلا يف مامإلا كردأ هنأ هدنع حجرت نإف

 هذه يفو «ةعكرلا هتتاف دقف عوكرلا يف مامإلا كردي مل هنأ هدنع حجرت

 دعب وهسلل دجسي هنإف ةالصلا نم ءىبش هتاف دق ناك نإ لاحلا

 كوكشملا ةعكرلا تناك نأب «ةالصلا نم ءيش هتفي مل نإو «مالسلا
 دوجس نإف ءاهكردأ هنأ هنظ ىلع بلغو «ىلوألا ةعكرلا ىه اهيف
 ءمامإلا ةالصب هتالص طابترال «هنع طقسي لاحلا هذه يف وهسلا

 . ةالصلا

 يف ًاددرتم ناسنإلا نوكي كشلا لاح يف ىرخأ لاح كانهو
 نقيتملا ىلع ىنبي لاحلا هذه ىفف «حيجرت نودب ًاعكار مامإلا كاردإ

 «هتتاف لق ةعكرلا هذه نوكتو ء«لصألا هنأل ؛كاردإلا مدع وهو

 ًاريثك نأ يهو ةبسانملا هذه يف اهل هبنأ نأ بحأ ةلأسم انهاهو
 ةدشب حنحنتي راص عكار مامإلاو دجسملا لخد اذإ سانلا نم

 هيمدقب طبخي امبرو «نيرباصلا عم هللا نإ) ملكتي امبرو «عباتتو



 ةالصلا ىواتف

 ىلعو مامإلا ىلع شيوشتلا ثادحإ هيفو «ةنسلا فالخ اذه لكو

 ًاعارسإ عرسأ عكار مامإلاو لخد اذإ نم سانلا نمو «نيمومأملا
 ةماقإلا متعمس اذإ» : ةي لاقف ‹كلذ نع ةَ يبنلا ىه دقو ایف

 امف ءاوعرست الو «راقولاو ةنيكسلا مكيلعو ةالصلا ىلإ اوشماف

 . "«اومتأف مكتاف امو ءاولصف متكردأ

 ان FF نك

 ىلع ىرسيلا ديلا ىلع ىنميلا ديلا عضو مكح ام :۲۳۷ س

 لهو ؟ةرسلا تحت نيديلا عضو مكح امو ؟بلقلا قوف وأ ردصلا

 ؟ةأرملاو لجرلا نيب قرف كانه

 ةالصلا يف ىرسيلا ىلع ىنميلا ديلا عضو مكح :باوجلا
 سانلا ناك» :لاق  هنع هللا ىضر دعس نب لهس ثيدحل «ةنس

 . «ةالصلا يف ىرسيلا هعارذ ىلع ىنميلا هدي لجرلا عضي نأ نورمؤي
 . “يراخبلا هجرخأ

 ؟عضولا نوكي نيأ نكلو
 نوكي عضولا نأ كلذ يف ةحصلا ىلإ لاوقألا برقأ :باوجلا

 الإ ىبنلا نأ  هنع هللا ىضر رجح نب لئاو ثيدحل ردصلا ىلع

 نإو ثيدخلاو : ت ردم لك ىلا لغ ىلا هدي عضي ناك»

 . ةحصلا ىلإ هريغ نم برقأ هنكل «فعضلا نم ءيش هيف ناك

 .۳۰۷ ص هجيرخت مدقت قل

 )۷٤١(. ح ىرسيلا ىلع ىنميلا عضو باب «ناذألا يف (۲)

 . ٠١ /۲ يقهيبلاو )٤۷۹(. لامشلا ىلع نيميلا عضو باب «ةالصلا يف ةميزخ نبا هجرخأ (۳)



 مالسإلا ناكرأ ىواتف

 ےک چ
 ال ةعدب وهف رسيألا بناجلا ىلع بلقلا ىلع اهعضو امأو

 .اهل لصأ
 يضر - يلع نع ًارثأ كلذ ىور دقف ةرسلا تحت اهعضو امأو

 . هنم ىوقأ رجح نب لئاو ثيدحو «فيعض هنكل 2” هنع هللا

 قافتا لصألا نأل ؛ لجرلاو ةأرملا نيب مكحلا اذه يف قرف الو
 ىلع وأ «قيرفتلا ىلع ليلد موقي نأ الإ «ماكحألا يف لاجرلاو ءاسنلا

 يف ةأرملاو لجرلا نيب قرفي ًاحيحص اليلد ملعأ الو ءامهنيب قرفلا
 . ةنسلا هذه

 ؟ةلمسبلاب رهجلا مكح ام :778 س
 ةنسلا نأو «يغبني ال ةلمسبلاب رهجلا نأ حجارلا :باوجلا

 الف ًانايحأ اهب رهج ول نكلو «ةحتافلا نم تسيل اهنأل ؛اهب رارسإلا
 ؛ًانايحأ اهب رهجي نأ يغبني هنإ : ملعلا لهأ ضعب لاق دق لب ؛جرح

 . اہ رهجي ناك هنأ» هنع يور دق هيي ىبنلا نأل

 وه اذهو “«ا رهجي ال ناك هنأ» هيي هنع تباثلا 1

 .ابم رهجي ال نأ ىلوألا

 يف ىرسيلا ىلع ىنميلا عضو باب /ةالصلا يف دواد وبأو ٠٠١/١ دمحأ مامإلا هاور )١(

 )۷٥١(. ةالصلا

 نابح نباو ء(٤٠۹) ميحرلا نمحرلا هللا مسب ةءارق باب /حاتتفالا يف يئاسنلا هاور (۲)

 .08 ‹ ٤٦/۲ يقهيبلاو 2705 ١/ ينطقرادلاو « 519 ةميزخ نباو «

 يبأ فلخو كك هللا لوسر فلخ تیلص» :لاق  هنع هللا يضر كلام نب سنأ هاور امل ()

 يف ملسم هاور ؛«ميخرلا نمحرلا هللا مسبب أرقي مهنم ٌّدحأ عمسأ ملف ءرمع فلخو ءركب

 )۳۹۹٩(. ةلمسبلاب رهجي ال لاق نم ةجح باب «ةالصلا



 ةالصلا ىواتف

 ۷ل

 ال نأ وجرأف رهجلا مهبهذم موقل ًافيلأت اهب رهج ول نكلو
 . سأب هب نوكي

 ؟حاتفتسالا ءاعد مكح ام :۲۳۹ نب

 الو ةضيرفلا يف ال «بجاوب سيلو ةنس حاتفتسالا :باوجلا
 . ةلفانلا يف

 نع درو ام لكب حاتفتسالا يف ناسنإلا يتأي نأ يغبني يذلاو

 لعف كلذب هل لصحيل ءًانايحأ اذببو «ًانايحأ اذهب يتأي يب يبنلا
 نم ًادحاو ًاهجو الإ فرعي ال ناك نإو «هوجولا عيمج ىلع ةنسلا
 ةالصلا هيلع لوسرلا نأ رهاظلا نأل ؛ جرح الف هيلع رصتقاو ةنسلا

 لجأ نم دهشتلا يفو «حاتفتسالا يف هوجولا هذه ٌعّونُي ناك مالسلاو

 الك لوسرلا ناك ةالصلا دعب ركذلا يف كلذكو «دابعلا ىلع ريسيتلا

 : نيتدئافل اهعوني
 نإف ءدحاو عون ىلع ناسنإلا رمتسي ال نأ :ىلوألا ةدئافلا

 رمأ هنأك عونلا اذهب هنايتإ راص دحاو عون ىلع رمتسا اذإ ناسنإلا
 نم ناك نإو ءركذلا اذه لوقي هسفن دجو لفغ ول كلذلو «يداع
 راصو ةعونتم راكذألا تناك اذإف «ًاّيداع ًارمأ راص هنأل ؛دصق ريغ

 «هبلقل رضحأ كلذ راص اذهب ًانايحأو ءاذهب ًانايحأ يتأي ناسنإلا

 .هلوقي ام مهفل ىعدأو

 ةرات ناسنإلا يتأي ثيحب «ةمألا ىلع ريسيتلا :ةيناثلا ةدئافلا

 . هبساني ام بسح ىلع «اذهب ةراتو ءاذهب



 مالسإلا ناكرأ ىواتف
 ڪڪ سس سبب سس سيل للم(

 ىلع يتأت تادابعلا ضعب تراص نيتدئافلا نيتاه لجأ نمف
 دعب راكذألاو «دهشتلاو «حاتفتسالا ءاعد لثم «ةعونتم هوجو

 . ةالصلا

 ؟ةنس نيمأتلا له 75٠١: س
 «مامإلا نمأ اذإ اميسال «ةدكؤم ةنس نيمأتلا «معن :باوجلا

 نأ  هنع هللا ىضر - ةريره يبأ ثيدح نم نيحيحصلا يف ءاج امل

 نيمأت هنيمأت قفاو نم نإف ءاونّمأف مامإلا نّمأ اذأ» :لاق ب يبنلا

 . “(هبنذ نم مدقت ام هل رفغ ةكئالملا

 ىلص يبنلا لوقل «دحاو نآ يف مومأملاو مامإلا نيمأت نوكيو
 . «نيمآ اولوقف نيلاضلا الو مامإلا لاق اذإ» : ملسو هلآو هيلع هللا

 كاّيإو دبعن كاَيِإ # أرق اذإ نيمومأملا ضعب :؟١4 س س ور ا
 ؟كلذ مكح امف «هلاب انعتسا :لاق #ةةريعَتش

 غرف اذإف «همامإل تصني نأ مومأملا قح يف عورشملا :باوجلا
 لك نع ينغي نيمأتلا اذهو «مومأملا نمأو «مامإلا نّمأ ةحتافلا نم

 . ةحتافلل مامإلا ةءارق ءانثأ يف ناسنإلا هلوقي ءىش

 ةالصلا يف ملسمو )۷۸١(« نيمأتلاب مامإلا رهج ١١١: باب ناذألا يف يراخبلا هجرخأ )١(

 )51١(. ۷۲ ح۷٠۳ /۱ نيمأتلاو ديمحتلاو عيمستلا : ۱۸ باب

 عضوملا يف ملسمو «(۷۸1) نيمأتلاب مومأملا رهج : ١١ باب ناذألا يف يراخبلا هجرخأ (۲)

 1/5)51١(. ح قباسلا



 e ةالصلا ىواتف

 ؟ةالصلا يف ةحتافلا ةءارق مكح ام :- ۲٤۲: سل

 : ةددعتم لاوقأ ىلع ةحتانلا ةءارق يف ءاملعلا فلتخا :باوجلا

 «مومأملا الو «مامإلا ىلع ال بجت ال ةحتافلا نأ :لوألا لوقلا
 ةءارق بجاولا نأو «ةيرهجلا الو «ةيرسلا ةالصلا يف ال ءدرفنملا الو

 : لمزملا ةروس يف ىلاعت هللا لوقب نولدتسيو نآرقلا نم رسيت ام

 رسيت ام أرقا» : لجرلل لب يبنلا لوقبو . 4ِناَمْْْلأ نورس امأو قاف #
 1 “(نارقلا نم كعم

 ,مومأملاو «مامإلا قح يف نكر ةحتافلا ةءارق نأ : يناثلا لوقلا

 ىلعو .«قوبسملا ىلعو «ةيرهجلاو ةيرسلا ةالصلا يف ءدرفنملاو
 . ةالصلا لوأ نم ةعامج يف لخادلا

 «درفنملاو مامإلا قح يف نكر ةحتافلا ةءارق نأ : ثلاثلا لوقلا

 . ةيرهجلا يفالو «ةيرسلا يف ال ًاقلطم مومأملا ىلع ةبجاو تسيلو
 يف درفنملاو مامإلا قح يف نكر ةحتافلا ةءارق نأ : عبارلا لوقلا

 ةيرسلا ةالصلا يف مومأملا قح يف نكرو «ةيرهجلاو ةيرسلا ةالصلا

 .ةيرهجلا نود

 «مامإلا قح يف نكر ةحتافلا ةءارق نأ :يدنع حجارلاو

 اذإ قوبسملا الإ «ةيرهجلاو ةيرسلا ةالصلا يف درفنملاو «مومأملاو

 لديو «لاحلا هذه يف هنع طقست ةحتافلا ةءارق نإف ًاعكار مامإلا كردأ
 ةحتافب أرقي مل نمل ةالص ال» : دلي يبنلا لوق مومع كلذل

 ملسمو «(1/01) مومأملاو مامإلل ةءارقلا بوجو باب /ناذألا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 .(۳۹۷) ةعكر لك يف ةحتافلا ةءارق بوجو باب /ةالصلا يف



 مالسإلا ناكرأ ىواتف

 نآرقلا مأب اهيف أرقي مل ةالص ىلص نم» :ِِكَك هلوقو . ©0(باتكلا

 ًاضيأ كلذل لديو «ماع اذهو  ةدساف ىنعمب - ”(خادخ يهف

 حبصلا ةالص نم فرصنا ةئ يبنلا نأ تماصلا نب ةدابع ثيدح

 اي معن :اولاق ؟مكمامإ فلخ نوؤرقت مكلعل» :هباحصأل لاقف

 أرقي مل نمل ةالص ال هنإف «نآرقلا مأب الإ اولعفت ال» : لاق «هللا لوسر

 . ةيرهجلا ةالصلا يف صن اذهو « "”(اهبع

 يضر - ةركب يبأ ثيدح :هليلدف قوبسملا نع اهطوقس امأو
 يف لخدي نأ لبق عكرو عرسأف ءًاعكار لَك يبنلا كردأ هنأ - هنع هللا
 هتالص نم هيي يبنلا فرصنا املف فصلا يف لخد مث «فصلا

 يبنلا لاقف « هللا لوسر اي انآ :ةركب وبأ لاقف «كلذ لعف نمع لأس

 ةداعإب ي يبنلا هرمأي ملف . "(دعت الو ًاصرح هللا كداز» : دلع

 هيلع ًابجاو كلذ ناك ولو «هتوفت الأ لجأ نم عرسأ يتلا ةعكرلا

 ديعي نأ ةنينأمط الب ىلصي يذلا رمأ امك لَك ىبنلا هب هرمأل

 ٠ .يرثألا ليلدلا ةهج نم اذه «هتالص
 : لوقنف يرظنلا ليلدلا ةهج نم امأ

 ةءارق لحم وه يذلا مايقلا كردي مل قوبسملا لجرلا اذه نإ

 «ةالصلا باتك «ملسمو «(107) ةءارقلا بوجو باب «ناذألا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 .(795) ةحتافلا ةءارق بوجو باب

 .(7465) ةحتافلا ةءارق بوجو باب /ةالصلا باتك ملسم هجرخأ (۲)

 ةالصلا يف ةءارقلا كرت نم باب /ةالصلا يف دواد وبأو 1١77/0”2 دمحأ مامإلا هجرخأ (۳)

 - ۲۳۸/۱ مكاحلاو «مامإلا فلخ ةءارقلا يف ءاج ام باب /ةالصلا يف يذمرتلاو .(۸۲۳)

 . ۱۲۰ ١/ ينطقرادلاو 4

 .7 8١ص هجيرخت مدقت (:)



 ةالصلا ىواتف
 ر إب بنل

 عطقألا نأ ليلدب هيف بجي ام طقس لحملا كردي مل املف «ةحتافلا

 لب ؛عارذلا لدب دضعلا لسغي نأ هيلع بجي ال هدي عطقت يذلا

 نم ىلع ةحتافلا ةءارق طقست كلذك «هلحم تاوفل ضرفلا هنع طقسي

 «ةحتافلا ةءارق لحم وه يذلا مايقلا كردي مل هنأل ؛آعكار مامإلا كردأ

 . مامإلا ةعباتم لجأ نم انه مايقلا هنع طقس امنإو

 نب ةدابع ثيدح الولو ‹ حيحصلا وه يدنع لوقلا اذهف

 نم فرصنا ةي يبنلا نأ وهو - ليلق لبق هيلإ ترشأ يذلا تماصلا

 ىلع بجت ال ةحتافلا ةءارق نأب لوقلا ناكل اذه الول - حبصلا ةالص

 ءىراقلاك عمتسملا نأل ؛حجارلا لوقلا وه ةيرهجلا ة ةالصلا يف مومأمل

 كتم و يول لاعت هللا لاه الو ءرجألا لوصح يف

 :ىلاعت لاق ءهدحو ىسوم يعادلا نأ عم چ اڪثر

 ويل ف وما هَ مالمو تو تبا تتإ ا 5-5 ر ىموم تلاقو

 رهيوُلق لع ددشاو مهلا لع سيلا ابر یال ير عا
 انل هللا ركذ لهف :ةيآلا «سنوب ةروص) لالا بادل اور ی اوشو ا

 تّبيِجَأ رق # :لاق كلذ عمو ءال باوجلاف ؟اعد نوراه نأ

 نإ :دارفإلا دعب ةينثتلا هيجوت يف ءاملعلا لاق . 4 اًمكَحتَوعَد

 .نمؤي ناک نوراهو وعدي ناك ىسوم

 ةءارقف مامإ هل ناك نم» :هيف يذلا ةريره يبأ ثيدح امأو

 يف ريثك نبا هلاق امك لسرم هنأل ؛حصي الف '”ةءارق هل مامإلا

 نم هب لوقي ال هقالطإ ىلع ثيدحلا اذه نإ مث ءهريسفت ةمدقم

 بجت مومأملا نإ :لوقي مهضعب هب اولدتسا نيذلا نإف «هب لدتسا

 )١( أرق اذإ باب /ةالصلا ةماقإ يف ةجام نباو 79 /۳ دمحأ مامإلا هجرخأ )860(.



mpےس  
 . قالطإلا ىلع هب نوذخأي الف ةيرسلا ةالصلا يف ةءارقلا هيلع

 ؟ةحتافلا مومأملا أرقي ىتمف تكسي ال مامإلا ناك اذإ : ليق نإف

 اوناك ةباحصلا نأل ؛أرقي مامإلاو ةحتافلا أرقي :لوقنف
 .نآرقلا مأب الإ اولعفت ال» :لاقف ءأرقي وهو هيب لوسرلا عم نوأرقي
 . “اب أرقي مل نمل ةالص ال هنإف

 مامإلا ةءارق عم ةالصلا يف ةحتافلا مومأملا أرقي ىتم ۲٤۳١: س
 ؟ةروسلا يف أرقي امدنع وأ ةحتافلل

 ةءارق دعب مومأملل ةحتافلا ةءارق نوكت نأ لضفألا :باوجلا

 أرق ول هنأل ؛نكرلا ةضورفملا ةءارقلل تصني نأ لجأل ؛اهل مامإلا

 دعب امل هتاصنإ راصو «نكرلل تصني مل ةحتافلا أرقي مامإلاو ةحتافلا
 نأل ؛ةحتافلا ةءارقل تصني نأ لضفألاف «عوطتلا وهو ةحتافلا
 ءةنسلا ىلإ عامتسالا نم مهأ نكر يه يتلا ةءارقلا ىلإ عامتسالا
 *«نيلاضلا الو# :لاق اذإ مامإلا نأ ىرخأ ةهج نمو «ةهج نم هذه
 لضفألاف ةعامجلا نع جرخت ذئنيحو «نيمآ» لوقت نلف عباتت مل تنأو
 .اذه وه

 نآرقلا ةءارق دنعو «ةالصلا يف عوشخلا اننكمي فيك :7545 نتن
 ؟اهجراخو ةالصلا يف

 روضح هانعمو ءاهخمو ةالصلا بل وه عوشخلا :باوجلا



 ةالصلا ىواتف

 0 بح ب سس ١-١ ل_ 359555
 ناسنإلا حا او لو انمي ها تلق ل حت الفلا
 رمأ امك ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذعتسيلف عوشخلا نع هفرصي ءيشب
 عيمج داسفإ ىلع صيرح ناطيشلا نأ كش الو « “ايب يبنلا كلذب

 «نيتداهشلا دعب تادابعلا لضفأ ىه ىتلا ةالصلا اميسال تادابعلا

 يف لسرتسي هلعجيو « "اذک ركذا ءاذك ركذا :لوقيو يلصملا يأيف
 درجمب هسأر نع لوزت يتلاو «ةدئاف اهنم سيل يتلا سجاوهلا

 . ةالصلا نم هئاهتنا

 هللا ىلع لابقإلا ىلع صرحلا ةياغ صرحي نأ ناسنإلا ىلعف
 سواسولاو سجاوهلا هذه نم ءيشب سحأ اذإو - لجو زع-
 ءدهشتلا يف وأ ءًاعكار ناك ءاوس ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذعتسيلف

 | . هتالص نم كلذ ريغ يف وأ «دوعقلا وأ

 نأ هتالص يف عوشخلا ىلع هنيعت يتلا بابسألا لضفأ نمو

 . لجو زع هبر يجاني هنأو هللا يدي نيب فقاو هنأ رضحتسي
 اني مي %# 

 ةروسلاو ةحتافلا نيب تكسي لَك ىبنلا نأ درو له ۲٤١: س

 ١ ؟اهدعب

 نع درت مل ةروسلا ةءارقو ةحتافلا ةءارق نيب ةتكسلا :باوجلا

 )١( ةالصلا يف ةسوسولا ناطيش نم ذوعتلا 6 باب مالسلا يف ملسم هاور ٤/  ۱۷۲۸ح ٦۸

(YY) 

 نيذأتلا لضف باب /ناذألا يف يراخبلا هاور «هيلع قفتملا ةريره يبأ ثيدح نم ءزج اذه (۲)

 ١9 ح ۲۹۱/۱ هعامس دنع ناطيشلا برهو ناذألا لضف باب /ةالصلا يف ملسمو .508/ح

(89"). 



 ےس چ
 مامإلا نأ نم ءاهقفلا ضعب هيلإ بهذ ام بسح ىلع و يبنلا
 توكس وه امنإو «ةحتافلا ةءارق نم مومأملا هب نكمتي ًاتوكس تكسي

 ةهج نم مومأملل بابلا حتفيو «ةهج نم سفنلا هب دارتي ريسي
 يهف ءأرقي مامإلا ناك ولو لمكيو ةءارقلا يف عرشي ىتح «ىرخأ
 . ةليوط تسيل ةريسي ةتكس

 تي ا دك

 ًارهج لمكي له ءرجفلا ةالص نم ةعكر هتتاف لجر ۲٤١: نت
 ؟اًس وأ

 دق هنأل ؛اّرس اهمتي نأ لضفألا نكلو ءريخم وه :باوجلا

 .رهج ول هيلع شوشيف يضقي دحأ كانه نوكي
 كنف م %

 نأب هلي ىبنلا ةالص ةيفيك نع بتكلا دحأ يف تأرق ۲٤۷: نتن

 امف «ةلالض ةعدب عوكرلا نم عقرلا دعب ردصلا ىلع نيديلا عضو
 ؟ًاريخ نيملسملا نعو انع هللا مكازج باوصلا

 :باوجلا

 هيف غوسي هجو ىلع ةنسلا فلاخم نوكي نأ نم جرحتأ انأ :الوأ
 عفرلا دعب مهرودص ىلع مهيديأ نوعضي نيذلاف ءًاعدتبم داهتجالا
 اننوكف «ةنسلا نم ليلد ىلع اذه مهلوق نونبي امنإ عوكرلا نم
 ىلع ليقث اذه ءانداهتجا فلاخ هنأل ؛عدتبم اذه نإ :لوقن
 هنأل ؛اذه لثم يف ةعدب ةملك قلطي نأ ناسنإلل يغبني الو «ناسنإلا
 يتلا ةيداهتجالا لئاسملا يف ًاضعب مهضعب نضانلا عيذبت لإ ئدؤَي



 DD ةالصلا ىواتف

 ةقرفلا نم هب لصحيف «كاذ وأ لوقلا اذه يف المتحم اهيف قحلا نوكي

 . هللا الإ هملعي ال ام رفانتلاو

 هنأب هردص ىلع عوكرلا دعب هدي عضي نم فصو نإ :لوقأف
 نأ يغبني الو «ناسنإلا ىلع ليقث اذه ةعدب هلمع نأو « عدتبم

 ش . هناوخإ هب فصي
 نم عفرلا دعب ىرسيلا ىلع ىنميلا ديلا عضو نأ :باوصلاو

 نع يراخبلا حيحص يف تبث ام كلذ ليلدو «ةنسلا وه عوكرلا

 عضي نأ نورمأي سانلا ناك» : لاق هنع هللا يضر دعس نب لهس

 . "”(ةالصلا يف ىرسيلا هعارذ ىلع ىنميلا هدي لجرلا

 : لوقن اننأل ؛عبتتلاو ءارقتسالا : ثيدحلا نم ةلالدلا هجوو

 . ؟دوجسلا لاح ديلا عضوت نيأ

 . ضرألا ىلع : باوجلاف

 ؟عوكرلا لاح عضوت نيأ لوقنو
 .نيتبكرلا ىلع : باوجلاو
 ؟سولجلا لاح ديلا عضوت نيأ لوقنو
 وأ عوكرلا لبق مايقلا لاح ىقبيف «نيذخفلا ىلع :باوجلاو

 نأ نورماي سانلا ناك) E ل ةاحاوب وكر عب

 نوكيف (ةالصلا يف ىرسيلا هعارذ ىلع ىنميلا هدي لجرلا عضي

 مايقلا يف ىرسيلا ديلا ىلع عضوت ىنميلا ديلا دا نع اند

 ةنس هيلع لدت يذلا قحلا وه اذهو «عوكرلا دعبو عوكرلا لبق
 . لكي يبنلا

 .7 ١6 ص هجيرخت مدقت قرد



 مالسإلا ناكرأ ىواتف
 ےس چ

 : نيترقف نم ًانوكم لاؤسلا اذه ىلع باوجلا راصف
 لمع ىلع ةعدب قالطإ يف لهاستن نأ انل ىغبني ال هنأ :ىلوألا ةرقفلا
 20 .داهتجالل لاجم هيف
 ىرسيلا ديلا ىلع ىنميلا ديلا عضو نأ باوصلا نأ :ةيناثلا ةرقفلا

 يذلا ثيدحلا ليلدب «ةعدبب سيلو ةنس عوكرلا نم عفرلا دعب
 نکل «ماع هنأل  هنع هللا يضر دعس نب لهس ثيدح وهو هانركذ

 تءاج ةنسلا نأل ؛دوعقلاو «دوجسلاو «عوكرلا لاح هنم ىنثتسي

 .لاوحألا هذه يف ديلا عضو يف ةصاخ ةفصب

 انبر هلوق دعب «ركشلاو» ةملك ديزي سانلا ضعب ۲٤۸: سد

 ؟مكتليضف يأر امف دمحلا كلو

 «لضفألا وه ةدراولا راكذألاب ديقتلا نأ كش ال :باوجلا

 دزي الو ءدمحلا كلو انبر :لقيلف عوكرلا نم ناسنإلا عفر اذإف

 .اهدورو مدعل ركشلاو
 : عبرأ ناكملا اذه يف ةدراولا تافصلا نإف ةبسانملا هذهبو

EST 

 نجا لاو

 .دمحلا كل انبر مهللا

 .دمحلا كلو انبر مهللا ٤

 هذه لوقت نكلو «ًاعيمج ال نكل اهلوقت عبرألا تافصلا هذهف
 يفو «دمحلا كلو انبر :لوقت تاولصلا ضعب يفف «ةرم هذهو ةرم

 كل انبر مهللا :اهضعب يفو «دمحلا كل انبر :لوقت تاولصلا ضعب



 ةالصلا ىواتف
 7” 7 كت تكتكككش

 .دمحلا كلو انبر مهللا :اهضعب يفو ءدمحلا

 .اهكرت ىلوألاف ةدراو تسيلف ركشلا امأو

 ؟دوجسلل يوهلا ةيفيك ام : 749 س
 ؛نيفكلا ىلع مث ءًالوأ بكرلا ىلع دوجسلا نوكي :باوجلا

 اذإ» :لاق ثيح «هيفك ىلع لجرلا دجسي نأ ىه يب ىبنلا نأل

 لبق هيدي عضيلو «ريعبلا كربي امك كربي الف مكدحأ دجس
 . ثيدحلا ظفل اذه ‹ “«هیتبکر

 كربي امك كربي الف» ىلوألا ةلمجلاف «هيلع ملكتنس نكل

 ىلع ةلادلا فاكلاب ىتأ هنأل ؛دوجسلا ةفص نع ىهنلاو «ريعبلا

 يهنلا ناك ولف «هيلع دجسي يذلا وضعلا نع ًاين سيلو «هيبشتلا
 هيلع كربي ام ىلع كربي الف) لاقل هيلع دجسي يذلا وضعلا نع انه
 ىلع كربي ريعبلا نأل ؛نيتبكرلا ىلع كربت ال :لوقن ذئنيحو «(ريعبلا

 نكل ««هيلع كربي ام ىلع كربي ال» : لقي م ةي يبنلا نكل «هيتبكر

 وضعلا نع ال ةفصلاو ةيفيكلا نع يهنلاف «كربي امك كربي ال» : لاق

 . هيلع دجسي يذلا

 رخآ نأب “داعملا داز يف - هللا همحر - ميقلا نبا مزج اذهلو

 لبق هيدي عضيلو) ثيدحلا رخاو «يوارلا ىلع بلقنم ثيدحلا

 ول هنأل ؛«هيدي لبق هيتبكر عضيلو» باوصلا نإ :لاقو (هيتبكر

 )١( دمحأ مامإلا هجرخأ ۲/  ۳۸١هيدي لبق هتبكر عضي فيك باب ؛ةالصلا يف دواد وبأو )٠ 815(
 يف ناسنإلا نم ضرألا ىلإ لصيام لوأ باب «ةالصلا يف يئاسنلاو سجوده)٠٠۹۰( .

 ) )۲داعملا داز ١/ 5١6؟.



 ےس و
 كرب اذإ ريعبلا نإف ءريعبلا كربي امك كربل هيتبكر لبق هيدي عضو
 . اذه هل نيبت كوربلا دنع ريعبلا دهش نمو «هيدي مدقي

 ثيدحلا رخآ قباطتي نأ اندرأ اذإ باوصلا نوكي ذئنيحف

 نيتبكرلا لبق نيديلا عضو ول هنأل ؛«هيدي لبق هيتبكر عضيلو» هلوأو
 هرخآو ثيدحلا لوأ نوكي ذئنيحو .ريعبلا كربي امك كربل تلق امك

 . ناضقانتم

 عضو يف دوبعملا حتف) اهامس ةلاسر ةوخإلا ضعب فلأ دقو
 دافأو اهيف داجأو (دوجسلا يف نيديلا لبق نيتبكرلا

 نأ دوجسلا يف كي لوسرلا اهب رمأ يتلا ةنسلا نإف اذه ىلعو

 .هيدي لبق هيتبكر ناسنإلا عضي

 ؟دوجسلا ءانثأ دئازلا دادتمالا مكح ام ٠٠١: س
 نإف «ةنسلا فالخ دوجسلا ءانثأ دئازلا دادتمالا :باوجلا

 يف هرهظ دمي ناك هنأ مهنم دحأ لقي مل لَك هتالصل نيفصاولا

 عورشملا امنإو < "”عوكرلا لاح هرهظ دمي هنأ اولاق امك ءدوجسلا
 ال كلذب ولعيو هيذخف نع هنطب ناسنإلا عفري نأ دوجسلا لاح يف
 . سانلا ضعب هلعفي امك هدمي نأ

 ةفص يف «هرهظ رصه مث هيي يبنلا عكر» : لاق ديمح يبأ نع هحيحص يف يراخبلا جرخأ )١(

 هللا يضر ةشئاع نع هحيحص يف ملسم دنعو 0 عوكرلا يف رهظلا ءاوتسا باب /ةالصلا

 /ةالصلا يف «. . كلذ نيب نكلو هبوصي ملو هسأر صخشي مل عكر اذإ ناكو . . .) :تلاق اهنع

 .(59/) هنم لادتعالاو عوكرلا ةفص باب
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 نم ةهبجلا يف دوجسلا اهثدحي ىتلا ةمالعلا نأ درو له 751١: س

 ١ ؟نيحلاصلا تامالع
 رونلا وه امنإو «نيحلاصلا تامالع نم اذه سيل :باوجلا

 هبشأ امو قلخلا نسحو «ردصلا حارشناو «هجولا يف نوكي يذلا

 هوجو يف رهظت دقف هجولا يف دوجسلا هببسي يذلا رثآلا امأ كلذ

 نم هجو يف رهظت ال دقو ءدلجلا ةقرل ضئارفلا الإ نولصي ال نم
 .دوجسلا لي دو ًاريثك يلصي

a 1ان من خذت 2  

 نيب ةبابسلا كيرحت يف حيحص ثيدح درو له :767 ست
 ؟ةالصلا يف نيتدجسلا

 نبا نع ملسم حيحص يف يذلا ثيدحلا درو «معن :باوجلا
 ركذو ةالصلا يف دعق اذإ ناك هيب ىبنلا نأ  امهنع هللا ىضر  رمع

 ظفللاف ٠ ©دهشتلا ىف دعق اذإ : ظفل قو «ةهعبصأب ريشي هنأ
 قفاوي مكحب صاخلا ركذ نأ ةدعاقلاو «صاخ يناثلاو «ماع لوألا
 مركأ :رخآل لجر لوقي نأ كلذ لاثمو «صيصختلا يضتقي ال ماعلا
 اذهف «ملعلا ةبلط نم دمحمو «ًادمحم مركأ :هل لوقيو «ملعلا ةبلط

 ىلع لوصألا ءاملع صن دقو «ملعلا ةبلط ةيقب مركي ال هنأ يضتقي ال
 .نايبلا ءاوضأ يف هللا همحر  يطيقنشلا خيشلا هركذو ءاذه

 يف ماني نم مركت ال :لاق مث «ةبلطلا مركأ :لاق ول نكل

 )١( ةالصلا يف سولجلا ةفص باب دجاسملا يف ملسم هجرخأ ١/ 508ح ١١5 و٠١١ 080(.

 ) )0ح قباسلا عضوملا ١١6.
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 ي ---لب-ب-ب ب

 مكحلا فلاخي مكحب ركذ هنأل ؛صيصختلا يضتقي اذهف «سردلا
 . ماعلا

 دنسب هدنسم يف دمحأ مامإلا هاور «صاخ ثيدح اذه يف مث

 ضعب لاقو « "”نسح هدنس :ينابرلا حتفلا بحاص هيف لاق

 ناك ِةِِكَك هللا لوسر نأ» . حيحص هدنس : “داعملا داز ىلع نيشحملا

 . «ةبابسلاب راشأو هعباصأ ضبق نيتدجسلا نيب سلج اذإ
 ؟ىنميلا ديلاب عنصي اذامف :هل لوقنف ءاهكرحي ال لاق نمو

 ثيداحألا يف دري ملو .ليلدلاب كبلاطنف ذخفلا ىلع اهطسبي تلق اذإ

 هنيبل اهطسبي ناك ولو ءهذخف ىلع ىنميلا هدي طسبي ناك هنأ
 . ىرسيلا ذخفلا ىلع ىرسيلا هدي طسبي ناك هنأ اونيب امك ةباحصلا

 . ةلدأ ةثالث هذهف

 ؟ةحارتسالا ةسلج مكح ام : ۲۰۴۳ سن

 :لاوقأ ةثالث ةحارتسالا ةسلج يف ءاملعلل :باوجلا

 .ًاقلطم بابحتسالا :لوألا لوقلا
 .ًاقلطم بابحتسالا مدع : يناثلا لوقلا

 ةرشابم مايقلا هيلع قشي نم نيب ليصفتلا :ثلاثلا لوقلا

 ١ ج 074 ص ينغملا يف لاق ءسلجي الف هيلع قشي ال نمو « سلجيف

 ركذو «نيلوقلا نيب طسوتو رابخألا نيب عمج هيف اذهو» :رانملا راد ط

 نم نإ» :هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع اهيلت يتلا ةحفصلا يف

 . 1417 / ينابرلا حتفلا (۱)
 . ۲۳۱/۱ داعملا داز (۲)



 ةالصلا ىواتف
 77 ٠ ل طل

 ال نأ نييلوألا نيتعكرلا يف لجرلا ضب اذإ ةبوتكملا ةالصلا يف ةنسلا

 هاور .«عيطتسي ال ًاريبك ًاخيش نوكي نأ الإ ضرألا ىلع هيديب دمتعي
 يبنلا نأ» (ثريوحلا نبا ينعي) كلام ثيدحو :لاق مث « “”مرثألا

 ىلع دمتعا مث ًادعاق ىوتسا ةيناثلا ةدجسلا نم هسأر عفر امل لكي

 هيلع مايقلا ةقشمل هيب يبنلا نم ناك هنأ ىلع لومحم ‹ ”(ضرألا

 ينوقبست الف تندب دق ينإ» : مالسلا هيلع لاق هنإف .هربكو هفعضل

 ها .«دوجسلاب الو عوكرلاب
 نب كلام نأل كلذو ًاريخأ هيلإ ليمأ يذلا وه لوقلا اذهو

 ايو يبنلاو "”كوبت ةوزغ يف زهجتي وهو ةي يبنلا ىلع مدق ثريوحلا
 ص ملسم حيحص يفو «فعضلا هب أدبو ربك دق تقولا كلذ يف

  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع يقابلادبع داؤف دمحم قيقحت 571

 ‹ 9(ًاسلاج هتالص رثكأ ناك لقثو ةي هللا لوسر ندب امل» :تلاق

 ؟دعاق وهو يلصي هيب يبنلا ناك له قيقش نب هللادبع اهلأسو

 هللا يدر تصفحت و رسانلا ةعطخ اب معنا :تلاق

 لبق ناك ىتح ًادعاق هتحبس يف يلصي اي يبنلا تيأر ام» :- اهتع

 دحاو ماعب» : ةياور يفو .©0ًادعاق هتحبس يف ىلصي ناكف ماعب هتافو

 يف نأ كلذ ديؤيو «ملسم حيحص يف تاياورلا هذه لكو ««نينثا وأ

 دامتعالاو «ضرألا ىلع دامتعالا ركذ ثريوحلا نب كلام ثيدح

 . 7١5 /7 ينغملا رظناو «”5/7 يقهيبلا هجرخأ )01(

 . (87 5) ةعكرلا نم ماق اذإ ضرألا ىلع دمتعي فيك- ١47 باب ناذألا يف يراخبلا هجرخأ (1)

 . ٠۳١/۲ يرابلا حتف عجار (۳)

 )٤( ح .ًادعاقوًامئاق ةلفانلا زاوج_ 5١باب نيرفاسملا ةالص يف ملسم هجرخأ ۱۱۷ )۷۳۲(.

 )٥( + )5( ح قباسلا عضوملا ١١6 )۷۳۲( حو ۱۱۸ )۷۳۳(.



 مالسإلا ناكرأ ىواتف

GS TER ا 
 و ام كلذ ديؤي امبرو «هيلإ ةجاحلا دنع نوكي امنإ ءيشلا ىلع

 ) :هريغو يراخبلا دنع هنع هللا يضر - ةنيحب نب هللادبع ثيدح

 1 "”(سلجي ملو «نيتعكرلا نم ماقف ءرهظلا مهب ىلص 445 يبنلا
 نإ لاقي دقو «ةحارتسالا ةسلج هنم نثتسي مل ماع («سلجي ملو» :هلوق

 . ملعأ هللاو «سولجلا قلطم ال دهشتلا سولج يفنملا سولجلا

 ؟هرخآ ىلإ هلوأ نم دهشتلا يف ةبابسلا كيرحت مكح ام : 754 س
 يف سيلو «ءاعدلا دنع نوكي امنإ ةبابسلا كيرحت :باوجلا

 . ثيداحألا ضعب يف كلذ ءاج امك اهكرح اعد اذإف « ءدهشتلا عيمج

 0 ك 2 امنإ يعادلا نأ كلذ هجوو “”«ا وعدي اهكرحي»

 منم # : ىلاعت هلوقل ءامسلا يف ىلاعتو هناحبس هللاو «لجو

 ا قاتلا نو میا 02

 لاقو . (۱۷ ء١١ :ناتيآلا «كرابت ةروس) 4 ريذت تیک َنْولْعَتَش اوا ہک ا

 يف ىلاعت هللاف "«ءامسلا يف نم نيمأ انأو ينونمأت الأ» : ةي ىبنلا

 ريشت كنإف هللا توعد اذإف «ءىبث لك قوف  ولعلا يف يأ  ءامسلا
 ةجح يف سانلا بطخ هنأ لكك يبنلا نع تبث اذهلو «ولعلا ىلإ
 ىلإ هعبصأ عفرف «معن :اولاق ؟«تغلب له الأ» :لاقو عادولا

ts.لم  

 ملسمو .(۸۲۹) ...ابجاو دهشتلا ري مل نم باب ناذآلا يف يراخبلا هجرخا )١(

 )٥۷١(. ٥۸ح . .ةالصلا يف وهسلا باب دجاسملا يف

 .دیج هدنس : لاقو ۳/۱٤١ ينابرلا حتفلا 0

 نميلا ىلإ ديلولا نب دلاخو بلاط يبا نب يلع ثعب باب ,يزاغملا يف يراخبلا هجرخأ (۳)

 ١55 )١١75(. ح مهتافصو جراوخلا ركذ - ٤۷ باب «ةاكزلا يف ملسم )٤۳۱(«



 ةالصلا ىواتف
 اب

 .دهشا مهللا ا مولا لوقي سانلا ىلإ اهتكني لعجو ءامسلا

 ۰ءيش لك قوف ىلاعت هللا نأ ىلع لدي اذهو <« ثالث دهشا مهللا

 .عامجإلاو .عمسلاو .لقعلاو ‹ةرطفلاب مولعم حضاو رمأ وهو

 ىلإ اهب ريشت ةبابسلا كرحت كنإف لجو زع هللا توعد املكف اذه ىلعو
 ءاعدلا عضاوم نآلا عبتتنلف «ةنكاس اهلعجت كلذ ريغ ينو «ءامسلا
 مالسلا «هتاكربو هللا ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع مالسلا لا

 «دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص مهللا «نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع

 «منهج باذع نم هللاب ذوعأ «دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع كراب مهللا

 حيسملا ةنتف نمو «تامملاو ايحملا ةنتف نمو «ربقلا باذع نمو

 وحن اهيف هعبصأ ناسنإلا كرحي عضاوم ةينامث هذه «لاجدلا

 اهعفري نأ ةدعاقلا نأل ؛اهعفر ًاضيأ كلذ ريغب اعد نإو «ءامسلا

 . ءاعد لك دنع

 وأ دهشتلا ىلع لوألا دهشتلا يف يلصملا رصتقي له :75 س
 ؟ةالصلا ديزي

 ىلع هيف رصتقي ةيعابرلاو ةيثالثلا يف لوألا دهشتلا :باوجلا

 اهيأ اي كيلع مالسلا «تابيطلاو تاولصلاو هلل تايحتلا) : لوق

 .نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا «هتاكربو هللا ةمحرو يبنلا

 اذه « ”(هلوسرو هدبع ًادمحم نأ دهشأو «هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ

 )١( ح 89 /۲ هلك يبنلا ةجح باب «جحلا يف ملسم هجرخأ ۱٤۷ )۱١١۸(.

 )١( ةرخآلا يف دهشتلا باب «ناذألا باتك «يراخبلا هجرخأ ) .)۸۳١باتك ءملسمو

 ةالصلا يف دهشتلا باب «ةالصلا )5٠5(.
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 دمحم لآ ىلعو «دمح ىلع لص مهللا) :لاقو داز نإف لضفألا وه

 مهللا .ديجم ديمح كنإ «ميهاربإ لآ ىلعو «ميهاربإ ىلع تيلص امك

 لآ ىلعو « ميهاربإ ىلع تكراب امك «دمحم لآ ىلعو «دمحم ىلع كراب

 . سأب الف « '”(ديجم ديمح كنإ «ميهاربإ
 يدنع برقألا نكل ؛ةدايزلا هذه بحتسا نم ءاملعلا نمو

 لاطأ اذإ اميسال «سأب الف داز نإو «لوألا دحلا ىلع راصتقالا
 . اهانركذ يتلا ةالصلا ديزي ذئنيحف «دهشتلا مامإلا

 لاجرلل ماع وه لهو ؟ةالصلا يف كروتلا مكح ام : 7365 س
 .ًاريخ هللا مكازج انوديفأ ؟ءاسنلاو

 يف ريخألا دهشتلا يف ةنس ةالصلا يف كروتلا ةسلج :باوجلا

 رهظلاو «ءاشعلاو «برخملا ةالصك ؛نادهشت اهيف ةالص لك
 اهيف سيلف دحاو دهشت الإ اهيف سيل يتلا ةالصلا امأو .رصعلاو

 شرتفي لب . كروت
 ءاسنلا قح يف تباث وهف معنف ءءاسنلاو لاجرلل هنوك امأ

 ةيعرشلا ماكحألا يف ءاسنلاو لاجرلا يواست لصألا نأل ؛لاجرلاو

 يعرش ليلد كانه سيلو .«يواستلا مدع ىلع لدي يعرش ليلدب الإ

 يه لب ؛ةالصلا تائيه يف لجرلا نع فلتخت ةأرملا نأ ىلع حيحص

 . ءاوس دح ىلع لجرلاو
  FRدي %

 باب /ةالصلا يف ملسمو ۳۳۷١(. 27759) باب ءايبنألا ثيداحأ يف يراخبلا هجرخأ )١(

 .(5095) 55 ح١٠ ١/ دهشتلا دعب ةي يبنلا ىلع ةالصلا



 2 ةالصلا ىواتف

 ءىز لف طقف هنيمي نع ةدحاو ةميلست ملي مامإ : ”ها/ سن

 .ًاريخ هللا مكازج انوتفأ ؟ةدحاو ةميلست ىلع راصتقالا

 ةميلست ىلع راصتقالا زوج هنأ ءاملعلا ضعب ىري :باوجلا

 نأ نورخآ ىريو «نيتميلستلا نم دبال هنأ مهضعب ىريو «ةدحاو
 . ضرفلا نود لفنلا يف يفكت ةدحاولا ةميلستلا

 درو ام رثكأ اذه نأل ؛نيترم ملسي نأ ناسنإلل طايتحالاو

 ةرم مامإلا ملس اذإ نكل ءًاركذ رثكأو طوحأ وهو كي يبنلا نع
 مومأملا ملسيلف ةدحاو ىلع راصتقالا ىري ال مومأملا ناكو ةدحاو

 ىري مومأملاو نيترم مامإلا ملس ول امأ ءاذه يف هيلع جرح الو نيترم
 . هتعباتم لجأ نم مامإلا عم ملسيلف ةدحاو ةميلست

 تن منح ل

 وأ ةرشابم ةالصلا دعب فرصني نأ مامإلل ىلوألا له : 75 سن
 ؟أيلق رظتني

 ام ردقب ةلبقلا لبقتسم ىقبي نأ مامإلل ىلوألا :باوجلا

 ءمالسلا كنمو «مالسلا تنأ مهللا :لوقيو «ًثالث هللا رفغتسي

 '”نيمومأملا ةهج ىلإ فرصني مث «ماركإلاو لالجلا اذاي تكرابت
 باقر يطخت همايق نم مزلي ناك نإف هناكم يف هؤاقب امأ

 . فارصنالا هلف الإو ءًاعستم دجي ىتح ىقبي نأ ىلوألاف نيمومأملا

 )١( باب دجاسملا يف ملسم هاور نابوث ثيدح اذه  - ۲١ةالصلا دعب ركذلا بابحتسا ١/ 6١5

 حا ۱۳١ )011(.
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 ےس پھر
 : ايم يبنلا لوقل همامإ لبق فرصني ال نأ ىلوألاف مومأملا امأ

 لبقتسم ءاقبلا مامإلا لاطأ اذإ نكل . ©2(«فارصنالاب ينوقبست ال»

 . فرصني نأ مومأمللف ةنسلا نم رثكأ ةلبقلا

 دعب هللا لبقت» لوقو ةحفاصملا يف مكتليضف يأر ام : ۲٥۹ سن

 .اريخ هللا مكازجو ؟ةرشابم ةالصلا نم غارفلا

 دعب هللا لبقت» «لوقل الو ء«ةحفاصملل لصأ ال :باوجلا
 يضر  هباحصأ نع الو ءم يبنلا نع دري ملو «ةالصلا نم غارفلا

 .ها5109١ 7/60 /75 يف ررح .- مهنع هللا

 مكازج ؟حيبستلا يف ةحبسملا مادختسا يف مكيأر ام : 35٠ نت

 . اريخ هللا

 حبسي نأ لضفألا نكل «زئاج ةحبسلا مادختسا :باوجلا

 نمغإف عباصألاب ندقعا» :لاق ايب يبنلا نأل ؛ عباصألابو لمانألاب
 . "(تاقطنتسم

 يذلا نآلو ؛ءايرلا نم ءيش هيف نوكي دق ةحبسلا لمح نألو

 ينو (155)- 1١١7 ح ۳۲۰/۱ مامإلا قبس ميرحت ١0 باب ةالصلا يف ملسم هجرخأ )١(

 الو مايقلاب الو دوجسلا الو عوكرلاب ينوقبست الف مكمامإ ينإ سانلا اأ» :هلوأ

 . «فارصنالاب

 ىصحلاب حيبستلا باب «ةالصلا يف دواد وبأو 0737١ / دنسملا يف دمحأ مامإلا هجرخأ (؟)

 ندقعاو» :ثيدحلا صنو )۳١۸۳( حيبستلا لئاضف باب «تاوعدلا يف يذمرتلاو )٠١١١(«

 . (تاقطنتسم تالوؤسم نهنإف لمانألاب



 ةالصلا ىواتف
 نيرا ل اتت تت

 ًانيمي رظنيو ةحبسم اب حبسيف هبلق رضحي ال هدجت ًابلاغ ةحبسلاب حب
 . لوألا يهو لضفألا يه عباصألاف .ًالامشو

 ؟ةالصلا نم مالسلا دعب ةعورشملا راكذألا ام :71 س

 : هلوق يف هب هللا رمأ دق تاولصلا دعب ىلاعت هللا ركذ : باوجحلا

 . 4 مر وج 1و ادوعفو امکیق هللا ورڪ ذا والا ديس ا3
 يبنلا هنيب المج هب هللا رمأ يذلا ركذلا اذهو ٠٠١(. :ةيآلا ءءاسنلا ةروس)

 «مالسلا تنأ مهللا ءًاثالث هللا رفغتسا :تملس اذإ لوقتف هلك

 هللا الإ هلإ ال « "”ماركإلاو لالجلا اذاي تكرابت ءمالسلا كنمو

 ‹ريدق ءىش لك ىلع وهو ءدمحلا هلو «كلملا هل «هل كيرش ال هدحو

 دجلا اذ عفني الو «تعنم امل يطعم الو «تيطعأ امل عنام ال مهللا
 هلو «ةمعنلا هل «هايإ الإ دبعن الو ءهللا الإ هلإ ال . “دحلا كنم

 هللا الإ هلإ ال ءهللاب الإ ةوق الو لوح ال «نسحلا ءانثلا هلو ءلضفلا

 حبستو « ”نورفاكلا هرك ولو نيدلا هل نيصلخم «هايإ الإ دبعن الو
 هدمحتو هللا حبست نأ كلذ نمف يب يبنلا نع درو امب ىلاعت هللا

 ربكأ هللاو هلل دمحلاو «هللا ناحبس :لوقت نيثالثو ًاثالث هريكتو

 كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال : ةئاملا مامت لوقتو « ““نيثالثو ًاثالث

 )١( ةالصلا دعب ركذلا بابحتسا باب «دجاسملا باتك «ملسم هجرخأ )0165(.

 دعب ركذلا باب ناذألا يف يراخبلا هاور ةبعش نب ةريغملا ثيدح نم هيلع قفتم ظفللا اذه (۲)

 ملسم هاورو «ءامهريغ يفو (1۳۲۹) ةالصلا دعب ءاعدلا باب تاوعدلا ينو ء(٤٤۸) ةالصلا

 .(091) ۱۳۷ ح ١/ 4١5 ةالصلا دعب ركذلا بابحتسا 77 باب دجاسملا يف

 .(015) ۱۳۹ ح قباسلا عضوملا يف ملسم هاور ريبزلا نب هللادبع ثيدح اذه (۳)

 تلعب ركذلا باب ناذألا يف يراخبلا هاور (ءارقفلا ثيدح) ةريره يبأ ثيدح نم هيلع قفتم )٤(
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 ےک ۵

 اه و ر شك له وهو د هلو كلل هل هل
 تلق وأ «نيثالثو ًاثالث ربكأ هللاو «هلل دمحلاو هللا ناحبس ةعومجم

 هلإ الب اهمتختو هدحو ريبكتلاو «هدحو ديمحتلاو «هدحو حيبستلا

 ىلع وهو «دمحلا هلو «كلملا هل هل كيرش ال هدحو هللا الإ هللا الإ

 . ريدق ءيش لك
 ا اقع ارشع نكتو «دمحتو ‹ حبست نأ زوجي كلذك

 ll و كل ةئالثلا

 هب تءاج امم اذهو نوثالث هذهف «تارم رشع ءربكأ هللاو «تارم

 ملا

 هلل دمحلاو ‹ هللا ناحبس لوقت ڌ نأ اذه يف ةنسلا هب تءاج امو

 نوكيف نيرشعو ًاسمخ لاقت عبرأ هذه ربكأ هللاو هللا الإ هلإ الو

 . "ةئام عومجملا
 ةدعاقلا نأل ؛ زئاج وهف هب تحبس عاونألا هذه نم عون يأف

 ىلع اهلعف نسي ةعونتم هوجو ىلع ةدراولا تادابعلا نأ» : ةيعرشلا

 ةنسلاب ناسنإلا يتأي نأ لجأل «ةرم هذهو ةرم هذه اهلك هوجولا هذه

 : تاولصلا ٤ ةماع تا يتلا راكذألا هذهو ءاههوجو عيمج يف

 .(096) ١57 ح قباسلا عضوملا يف ملسم هاورو «ىرخأ عضاوم يفو )۸٤۳(« ةالصلا =

 )١( باب دجاسملا يف ملسم اهاور ةدايزلا هذه  : ۲٦ح ركذلا بابحتسا ١55 )091(.

 يف يذمرتلا هاورو «20075) ح مونلا دنع حيبستلا يف باب بدألا يف دواد وبأ هاور (۲)

 ميلستلا دعب حيبستلا ددع باب وهسلا يف يئاسنلا )2751١(« ح هنم 76 باب تاوعدلا

 .(975) ميلستلا دعب لاقي ام باب ةالصلا ةماقإ يف ةجام نباو «(1751)

 ٩۳ باب وهسلا يف يئاسنلاو «هححصو ۲٣ )۳٤۱۳( باب تاوعدلا يف يذمرتلا هجرخأ (۳)

 .(۰٣۱۳)و ۸٩ )۱۳٤۹( /۳ حيبستلا نم رخآ عون



 ةالصلا ىواتف

 ينو برغملا يفو «ءاشعلاو «برخغملاو ءرصعلاو ءرهظلاو «رجفلا
 «رانلا نم ينرجأ يبر» كلذكو «تارم رشع ليلهتلا نوكي رجفلا

 .قفوملا هللاو ءرجفلاو برغملا دعب تارم عبس

 تن دي

 ؟ةالصلا دعب ءاعدلاو نيديلا عفر مكح ام : 3137 سن

 عفر ةالصلا متأ اذإ ناسنإلا نأ عورشملا نم سيل :باوجلا

 نم لضفأ ةالصلا يف ءاعدلا نإف ءاعدلا ديري ناك اذإو ءاعدو هيدي

 يف كلذ ىلإ ةَ يبنلا دشرأ اذهلو ءاهنم فرصني نأ دعب وعدي هنوك
 ام ةلأسملا نم ريختيل مث : لاق دهشتلا ركذ نيح دوعسم نبا ثيدح

 . "2(ءاش

 ًاعوطت اولص املك مهنوك نم ةماعلا ضعب هلعفي ام امأو

 ماقت هارت كنأل ؛ عدي مل هنإ لوقت داكت مهضعب نإ ىتح مهيديأ اوعفر

 هناك ءاعفر هيدي عفر ملس اذإف هعوطت نم دهشتلا يف وهو ةالصلا

 اذه ىلع ةظفاحم اذه لك «ههجو حسم مث ءدرجم عفر ملعأ هللاو

 ةظفاحملاف . عورشمب سيل وهو ‹ عورشم هنأ نونظي يذلا ءاعدلا

 . عدبلا نم ربتعي دحلا اذه ىلإ هيلع
 تن م 3

 نوأرقي ةضورفملا تاولصلا دعبو دالبلا ضعب يف :75 س
 يف مكحلا امف «يعاج توصب ىسركلا ةيآو ءركذلاو «ةحتافلا
 ؟لمعلا اذه

 )١( دهشتلا دعب ءاعدلا نم ريختي ام باب /ناذألا يف يراخبلا هجرخأ )86٠١(.



 مالسإلا ناكرأ ىواتف

 ةالصلا دعب ركذلاو «ىسركلا ةيآو «ةحتافلا ةءارق :باوجلا

 لِي يبنلا نع فورعملا نإف «عدبلا نم يعامج عفترم توصب
 لك نكلو ‹عفترم توصب هللا نوركذي ةالصلا دعب مهنأ هباحصأو

 عفرف ءاوكرتشي نأ نود هدارفنا ىلع ىلاعت هللا ركذي مهنم دحاو

 حيحص يف كلذ تبث امك ةنس ةضورفملا ةالصلا دعب ركذلاب توصلا

 عفر ناكو» : لاق - امهنع هللا ىضر - سابع نبا نع يراخبلا

 يبنلا دهع ىلع ةبوتكملا نم سانلا فرصني نيح ركذلاب توصلا
 ا

 رهج وأ ارس كلذ ناك ًءاوس ةالصلا دعب ةحتافلا ةءارق امأو

 ةيآ ةءارقب ثيدحلا درو امنإو ايب يبنلا نع ًاثيدح هيف ملعأ الف
 . “طقف نيتذوعملاو دحأ هللا وه لقو يسركلا

f2 33  
 2 تو دک

 ةالص هتوفت نأ هتجاح ىضق نإ ناسنإلا ىشخ اذإ :755 س

 هتجاح ئضقي وأ :ةعامجلا كرديل نقاح وهو لصي لهف ةعامجلا
 ١ ؟ةعامجلا هتتاف ولو

 نأل ؛ةعامجلا هتتاف ولو ءأضوتيو هتجاح يضقي :باوجلا
 ةالص ال» : ملسو هلا ىلعو هيلع هللا لص يبنلا لاق دقو «رذع اذه

 يف ملسمو )84١(« ةالصلا دعب ركذلا باب /ناذألا يف يراخبلا هاور «هيلع قفتم )١(

 . (017) ةالصلا دعب ركذلا باب /دجاسملا

 ربد يسركلا ةيآ أرق نم» :ِكي هللا لوسر لاق :لاق يجرزخلا ةمامأ وبأ هاور ام كلذل لدي (0)

 «ةليللاو مويلا لمع» يف يئاسنلا هاور .«توملا الإ ةنجلا لوخد نم هعنمي مل ةبوتكم ةالص لك

 . ٤/ ٠٠١ دمحأ مامإلا هجرخأ «ةالص لك ربد تاذوعملا أرق ب هنأ» :ثيدحو 2186 ص



 ةالصلا ىواتف
 ا بيب ب ب ب بل

 ١ “(ناثبخألا هعفادي وه الو «ماعط ةرضحب

 . ةالصلا يف نينيعلا ضيمغت مكح ام : 356 سن

 ام فالخ هنأل ؛هوركم ةالصلا يف نينيعلا ضيمغت :باوجلا
 ةفرخز همامأ ناك ول امك «ببسل ناك ام الإ ةي ىبنلا هيلع ناك

 .هينيع يذؤي يوق رون همامأ ناك وأ «شارفلا يف وأ رادجلا يف

 نمو «هوركم هنإف الإو ءهب سأب الف ببسل ضيمغتلا ناك اذإ مهمل
 هللا همحر  ميقلا نبال داعملا داز باتك ىلإ عجريلف ةدازتسالا دارأ

 لا

 ؟ةالصلا لطبت له ًاوهس ةالصلا ءانثأ عباصألا ةعقرف : 757 سا
 ةعقرف نكلو «ةالصلا لطبت ال عباصألا ةعقرف :باوجلا

 بجوأ ةعامجلا ةالص يف كلذ ناك اذإو «ثبعلا نم عباصألا

 مل ول امم ًاررض دشأ كلذ نوكيف اهتعقرف عمسي نم ىلع شيوشتلا
 .دحأ هلوح نكي

 ىلإ مسقنت ةالصلا يف ةكرحلا نإ :لوقأ نأ دوأ ةبسانملا هذببو

 ,ةهوركم ةكرحو «ةنونسم ةكرحو «ةبجاو ةكرح :ماسقأ ةسمخ

 . ةزئاج ةكرحو «ةمرح ةكرحو

 يف بجاو لعف اهيلع فقوتي يتلا يهف :ةبجاولا ةكرحلا امأ
 ةساجن هترتغ ىلع نأ ركذي مث يلصُي ناسنإلا موقي نأ لثم «ةالصلا

 )١( ماعطلا ةرضحب ةالصلا ةهارك باب /دجاسملا يف ملسم هاور ١/ ح۳۹۳ 51 )0550(.



 مالسإلا ناكرأ ىواتف

 ص ييييسم

 ليلدو «ةبجاو ةكرح هذهو «ةرتغلا هذه علخي نأ هيلع نيعتي ذئنيحف
 ًارذق هيلعن يف نأ هربخأف ىلصي وهو ليربج هاتأ ةي ىبنلا نأ “كلذ
 ةكرح هذهف «هتالص يف ىضمو ةالصلا ءانثأ يف يب يبنلا امهعلخف
 كرت وأ ةالصلا يف بجاو لعف اهيلع بترتي نأ :اهطباضو ةبجاو
 . مرحب

 .ةالصلا لامك اهيلع فقوتي نأ يهف :ةنونسملا ةكرحلا امأو

 دسل هراج ىلإ ناسنإلا اندف ةجرفلا تحتفنا اذإ فصلا يف وندلا لثم
 .ًانونسم لعفلا اذه نوكيف «ةنس هذه نإف ةجرفلا هذه

 الو اهيلإ ةجاح ال ىتلا ةكرحلا ىهف :ةهوركملا ةكرحلا امأو

 ْ ١ . ةالصلا ليمكتب قلعتت

 نأ لثم «ةيلاوتملا ةريثكلا ةكرحلا ىهف :ةمرحملا ةكرحلا امأو

 دجاس وهو «ثبعي عكار وهو «ثبعي مئاق وهو ناسنإلا نوكي
 هذهف ءاهتئيه نع ةالصلا جرخت ىتح ثبعي سلاج وهو «ثبعي
 . ةالصلا لطبت اهنأل ةمرحم ةكرحلا

 لغشت نأ لثم «كلذ ادع ام يهف :ةحابملا ةكرحلا امأو

 نم هذهف اهعفريف هنيع ىلع هترتغ لزنت وأ ءاهكحيف ةكح ناسنإلا
 نم هذهف هل نذأيو هدي عفريف ناسنإ هنذأتسي وأ .ةحابملا ةكرحلا

 . ةحابملا تاكرحلا

 )١( ح لعنلا يف ةالصلا باب /ةالصلا يف دواد وبأ هاور ) )755٠0ةميزخ نبا هححصو ١/ ٠۸٤

 /ه نابح نباو ««(ا/85) 05٠ )5186(.



 ةالصلا ىواتف
 جس ا
 ؟اهرادقم امو ؟ةرتسلا مكح ام : ۲۹۷ سن

 نإف «مومأملل الإ ةدكؤم ةنس ةالصلا يف ةرتسلا :باوجلا
 . مامإلا ةرتسب ًءافتكا ةرتسلا ذاختا هل نسي ال مومأملا

 ةرخؤم لثم» :لاقف اهنع ةه ىبنلا لئس دقف اهرادقم امأف
 1 "”(لحرلا

 : ثيدحلا يف ءاج دقف كلذ نود ام ءىزجيو اهالعأ اذه نكل

 رخآلا ثيدحلا ين ءاجو . "«مهسب ولو رتتسيلف مكدحأ ىلص اذإ»

 . ”(ًاظخ طخيلف دج مل نم نأ» نسح دانسإب دواد وبأ هاور يذلا

 هنأ معز نم بصي مل : “مارملا غولب يف رجح نبا ظفاحلا لاق

 ‹ طخ اهلقأ : لوقنف . هدر بجوت ةلع هيف سيل ثيدحلاف «برطضم

 . لحرلا ةرخؤم لثم اهالعأو
2 0 + 

 مارحلا دحسملا يف يلصلا يدي نيب زورملا مكح ام : ۲۹۸ ست

 رقت ل امم الفم وأ اضم صل ناك ءاوس

 يبنلا ىلإ ءاج  امهنع هللا يضر سابع نبا نأل «هريغ يفو مارحلا

 .(519) ١/ ۳٥۸ح 75١ يلصملا ةرتس باب «ةالصلا يف ملسم هجرخأ )١(

 طو) ٤٠٠٤/۳ دمحأ هاورو ٠١/۲ )8١١(.« يلصملا ةرتس باوبأ يف ةميزخ نبا هجرخأ (۲)

 )١61750(. هال /؟ 5 ةلاسرلا

 رتسي ام باب ةالصلا يف دواد وبأ هاورو )8١١(« ح قباسلا عضوملا يف ةميزخ نبا هجرخأ )۳(

 نبا حيحص عجارو (E\4))» يلصملا رتسي ام باب ةالصلا ةماقإ يف ةجام نبا هاورو « ٍلصملا

 .(186) ح (1) ۱۲١ /5 نابح

 .۸ ح 7817/١ يلصملا ةرتس باب مارملا غولب حرش مالسلا لبس رظنا (5)



 مالسإلا ناكرأ ىواتف
 ےس نسب 7289

 يدي نيب رمف «رادج ريغ ىلإ سانلاب يلصي وهو ىنم يف وهو هي
 . “دحأ هيلع ركني ملو «ناتأ راح ىلع بكار وهو «فصلا

 نيب رورملا زوجي ال هنإف ًادرفنم وأ ًامامإ يلصملا ناك اذإ امأو
 كانه سيلو ؛ةلدألا مومعل هريغ يف الو مارحلا دجسملا يف ال هيدي

 .راملا هب مثأي الو رضي ال امهيف يلصملا

 تي تف و

 ءانثأ نيلصملا مامأ ةيئابرهكلا ةأفدملا عضو مكح ام :79 نت

 هللا مكباثأ ؟ ىعرش روذحم كلذ يف درو لهو .ةالصلل مهتيدأت

 . مكملعيو مكب نيملسملا عفنو
 مامأ دجسملا ةلبق يف تايافدلا عضوت نأ سأب ال :باوجلا

 . ًاّيعرش ًاروذحم كلذ يف ملعأ الو «نيلصملا

 ةنحلا ركذ ىلع هتءارق يف رم اذإ ىلصملل زوجي له : ۲۷۰ سن

 قرف كانه لهو ؟رانلا نم هب ذوعتيو ءةنجلا هللا لأسي نأ رانلاو

 ؟كلذ يف درفنملاو مومأملا نيب

 ,مومأملاو درفنملاو مامإلا نيب قرفالو .كلذزوجي معن : باوجلا

 . هب رومأملا تاصنإلا نع كلذ هلغشي اال نأ هيف طرتشي مومأملا نأ ريغ

 «ىرخأ عضاوم يفو )۷١( ريغصلا عامس حصي ىتم ١4 باب ملعلا يف يراخبلا هجرخأ )١(

 .(0:5) ١/ ۳٦١ح ٠٠٤ يلصملا ةرتس ٤١ باب ةالصلا يف ملسمو



 3 ةالصلا ىواتف

 . وهسلا دوجس بابسأ ام : 77١ س

 ةثالث ةلمجلا يف هبابسأ ةالصلا يف وهسلا دوجس :باوجلا
 . ةدايزلا

 . صقنلا- ؟

 U د

 وأ ءًادوجس وأ .ًاعوكر ناسنإلا ديزي نأ لثم :ةدايزلاف

 .ًادوعق وأ ءًامايق

 نم ًابجاو صقني وأ «ًانكر ناسنإلا صقني نأ لثم : صقنلاو
 .ةالصلا تابجاو

 . الثم ًاعبرأ مأ «ًاثالث لص مك «ددرتي نأ :كشلاو

 وأ «ًادوجس وأ ًاعوكر ةالصلا داز اذإ ناسنإلا نإف ةدايزلا امأ
 ةالصلاب ىتأ دقف داز اذإ هنأل ؛ هتالص تلطب ًادمعتم ًادوعق وأ «ًامايق
 يبنلا لاق دقو لَك هلوسرو ىلاعت هللا هب هرمأ يذلا هجولا ريغ ىلع

E“٠(در وهف انرمأ هيلع سيل اللمع لمع نم» : هلك  : 

 دجسي هنكلو «لطبت ال هتالص ناف ًايسان كلذ داز اذإ امأ

 - هنع هللا يضر  ةريره يأ ثيدح كلذ ليلدو «مالسلا دعب وهسلل

 رهظلا امإ «يشعلا هتالص ىدحإ يف نيتعكرلا نم يب يبنلا ملس نيح
 مث ملس مث «هتالص نم يقب امب كو ىتأ هوركذ املف «رصعلا امإو

 حلصلا يف ًادنسم هاورو ٠٠٠ باب عويبلا يف ًاقلعم يراخبلا هاورو ملسم هاور ظفللا اذهب )١(

 ام اذه انرمأ يف ثدحأ نم» ظفلب نكلو «دودرم حلصلاف روج حلص ىلع اوحلطصا اذإ باب

 تاثدحم درو ةلطابلا ماكحألا ضقن :باب ةيضقألا يف ملسمو (7791) «در وهف هنم سيل

 . 17 ح «ثدحأ نم» : ظفلبو ١8 )171١8( حر رومألا



 مالسإلا ناكرأ ىواتف

 هللا يضر  دوعسم نبا ثيدحو . ”هلس امدعب نيتدجس دجس

 يف ديزأ هل ليق فرصنا املف اسخ رهظلا مهب ىلص هيي يبنلا نأ  هنع
 .هيلجر ىنثف .ًاسمح تيلص :اولاق ؟«كاذ امو» :لاق ؟ةالصلا

 . "نيتدجس دجسو «ةلبقلا لبقتساو
 الف ةالصلا ناكرأ نم ًانكر ناسنإلا صقن نإف صقنلا امأ

 :ولخي
 «ةيناثلا ةعكرلا نم هعضوم ىلإ لصي نأ لبق هركذي نأ امإ

 .هدعب امبو نكرلاب يتأيف عجري نأ همزلي ذئنيحف
 ةعكرلا نم هعضوم ىلإ لصي نيح الإ هركذي ال نأ امإو

 اهنم انكر كرت يتلا نع ًالدب ةيناثلا ةعكرلا نوكت ذئتيحو «ةيناثلا
 لاثم «مالسلا دعب دجسي نيلاحلا نيتاه يفو «ةعكرب اهلدب يأيف
 مو ىلوألا ةعكرلا نم ىلوألا ةدجسلا دجس نيح ماق لجر :كلذ

 مل هنأ ركذ ةءارقلا يف عرش املو «ةيناثلا ةدجسلا دجسي ملو سلجي

 نيب سلجيو عجري ذكئنيحف «نيتدجسلا نيب سلجي ملو دجسي

 دجسيو «هتالص نم يقب امب يتأيف موقي مث ءدجسي مث «نيتدجسلا
 . مالسلا دعب وهسلا

 : ةيناثلا ةعكرلا نم هلحم ىلإ هلوصو دعب الإ هركذي مل نمل لاثمو

 )١( هريغو دجسملا يف عباصألا كيبشت باب ةالصلا يف يراخبلا هاور «هيلع قفتم )145(

 وهسلا ينو (١٠۷)و (1/15) ًارصتخم ناذألا ينو «ًالوطم )١177( هاورو «ىرخأ عضاوم يفو

 ح ةالصلا يف وهسلا باب دجاسملا يف ملسم ٩۷ )0۷۳(.

 (101)و ًارصتخم 5١( 5) ةلبقلا يف ءاج ام باب ةالصلا يف يراخبلا هاور هيلع قفتم (۲)
 4١ ح قباسلا عضوملا يف ملسم هاورو «ىرخأ عضاوم ينو )١17717( وهسلا ينو ًالوطم

.(oV¥Y) 



 ةالصلا ىواتف

 mm لل
 ةيناثلا ةدجسلا دجسي لو ىلوألا ةعكرلا يف ىلوألا ةدجسلا نم ماق هنأ

 نيب سلج نيح الإ ركذي مل هنكلو «نيتدجسلا نيب سلجي ملو
 ةيناثلا ةعكرلا نوكت لاحلا هذه يفف . ةيناثلا ةعكرلا يف نيتدجسلا

 دجسي مث ملسيو «هتالص يف ةعكر ديزيو «ىلوألا ةعكرلا يه

 .وهسلل
 ىلإ هعضوم نم لقتناو ًابجاو صقن اذإف : بجاولا صقن امأ

 مو «ىلعألا يبر ناحبس» لوق ىسني نأ :لثم هيلي يذلا عضوملا
 تابجاو نم ًابجاو كرت دق اذهف «دوجسلا نم عفر نأ دعب الإ ركذي

 نأل «مالسلا لبق وهسلل دجسيو «هتالص يف يضميف ًاوهس ةالصلا

 دجسو عجري ملو هتالص يف ىضم لوألا دهشتلا كرت امل لك يبنلا
 . "مالسلا لبق وهسلل

 : لثم «صقنلاو ةدايزلا نيب ددرتلا :وه كشلا نإف كشلا امأ

 :نيلاح نم ولخي الف «ًاعبرأ وأ «ًاثالث لص له ددرتي نأ

 ينبيف <« «صقنلا وأ «ةدايزلا نيفرطلا دحأ هدنع حجرتي نأ امإ

 نأ اإ «مالسلا دعب وهسلل جوو بلف عر دنع جرت ام لع

 متيو لقألا وهو نيقيلا ىلع ينبيف نيرمألا دحأ هدنع حجرتي ال

 مث رهظلا يلصي لجر : كلذ لاثم مالسلا لبق وهسلل دجسيو «هيلع

 ةثلاثلا اهنأ هدنع حجرتو «ةعبارلا وأ ةثلاثلا ةعكرلا يف وه له كش

 .وهسلل دجسي مث ءملسي مث ءةعکرب يتأيف

 دهشتلا ري مل نم باب ناذألا يف يراخبلا هاورف «هيلع قفتم ةنيحُب نب هللادبع ثيدح نم )١(

 يف ملسم هاورو «ىرخأ عضاوم ينو ١555( ء۱۲۲۲) وهسلا يفو «(859) . .ًايجاو

 .(6 ح ةالصلا يف وهسلا باب دجاسملا



 مالسإلا ناكرأ ىواتف

 له كشف رهظلا ىلصي لجر :نارمألا هيف ىوتسا ام لاثمو

 وأ «ةثلاثلا اهنأ هدنع حجرتي لو «ةعبارلا وأ «ةثلاثلا ةعكرلا هذه
 ةعكرب يتأي مث ةثلاثلا اهلعجيو «لقألا وهو نيقيلا ىلع ينبيف ةعبارلا

 . ملسي نأ لبق وهسلل دجسيو

 كرت اذإ ام : يف مالسلا لبق نوكي وهسلا دوجس نأ نيبت اذهبو

 هدنع حجرتي ملو تاعكرلا ددع يف كش اذإ وأ «تابجاولا نم ًابجاو

 . نيفرطلا دحأ

 كش وأ «هتالص يف داز اذإ ام يف مالسلا دعب نوكي هنأو

 . نيفرطلا دحأ هدنع حجرتو

 لهف قوبسم انأو اهب تيدتعاو ةعكر مامإلا داز اذإ :۲۷۲ س

 ؟ةعكر تدزو اهب دتعأ مل اذإ مكحلا امو ؟ةحيحص يتالص

 كنأل ؛ةحيحص كتالص نأ حيحصلا لوقلا :باوجلا

 امأ «هنايسنل اهيف روذعم وهو .هسفنل مامإلا ةدايزو «ةمات اهتيلص
 رذع الب ةعكر تدز دق تنكل هدعب ةعكرب تيتأو تمق ولف تنأ

 .ه۷١٤٠١ /۷ /75 يف ررح .ةالصلا لطبي اذهو
 د د ل

 ماقف ‹ ىنثم ‹ ىنثم ليللا ةالصو «ليللا لصي لجر : ۲۷۳ سل

 ؟لعفي اذامف ًايسان ةثلاث ىلإ
 دمعت نال ا تلطب عجري ل نإف عجري :باوجلا

 ىلإ ليللا ةالص يف ماق اذإ هنأ ىلع دمحأ مامإلا صن اذهلو «ةدايزلا

 تلطب عجري مل نإ ينعي ءرجفلا ةالص يف ةثلاث ىلإ ماق امنأكف ةثلاث



 ةالصلا ىواتف

 ناسنإلا ديزي نأ زوجي رتولا نإف رتولا اذه نم ىنثتسي نكل «هتالص

 .زاج ثالثب رتوأ ولف نيتعكر ىلع هيف
 نيتعكر يلصي نأ ةينب رتولا يف لخد اذإ ناسنإلا نإف اذه ىلعو

 «مالس نودب ةثلاث ىلإ ماقف يسن هنكل «ةثلاثلاب ياي مث ملسي مث

 . نيتعكر ىلع ةدايزلا هيف زوجي رتولا نإف ةثلاثلا متأ هل لوقنف

 كنف *% نك

 ةءارقلا يف عرشي نأ لبقو لوألا دهشتلا نع ماق لصم : 775 سن

 كلت يف هدعب وأ مالسلا لبق وهسلل دجسي ىتمو ؟عجري لهف ركذ

 ؟لاحلا

 دهشتلا نع لصفنا هنأل ؛عجري ال لاحلا هذه يف :باوجلا

 عجر نإو عوجرلا هل هركيف «هيلي يذلا نكرلا ىلإ لصو ثيح امامت
 ءوهسلل دجسي نأ هيلع نكلو «ًامارح لعفي مل هنأل ؛ هتالص لطبت مل

 . مالسلا لبق نوكيو

 دوجس هيلعو عجري الو يضملا هيلع بجي ءاملعلا ضعب لاقو

 . مالسلا لبق نوكيو «بجاولا نم صقن ام رحل وهسلا

 كي ني دك

 ؟ناضمرب صاخ وه لهو رتولا مكح ام : 36 نت

 مامإلا نإ ىتح «هريغو ناضمر يف ةدكؤم ةنس رتولا :باوجلا

 لبنت ذأ ينبني ال وه زجر قهف رئولا كرت نمو لر غوجا
 يف الو ناضمر يف ال هكرت ملسملل يغبني ال ةدكؤم ةنس وهف «هتداهش

 امك رتولا سيلو «ةعكرب ليللا ةالص متخي نأ وه رتولاو «هريغ
 . ءىش رتولاو « ءىش تونقلاف «تونقلا هنأ ماوعلا ضعب همهفي



 مالسإلا ناكرأ ىواتف

fo) 
 .ًادرس ثالثب وأ ةعكرب ليللا ةالص متخي نأ رتولاف

 الو هريغ يفو ناضمر يف ةدكؤم ةنس رتولاف لاح لك ىلعو

 ف م حل

 «تونقلا ءاعد يف ةنسلا حيضوت مكتليضف نم وجرن ۲۷١: س
 ؟رتولا ةالص يف هتلاطإ عرشت لهو ؟ةصوصخ ةيعدأ هل لهو

 نب نسحلل الع ىبنلا هملع ام هنم تونقلا ءاعد :باوجلا

 تميف ينفاعو «تيده نميف يندها مهللا» :بلاط يبأ نب يلع
 اندها مهللا :لوقي مامإلاو .روهشملا ءاعدلا رخآ ىلإ « “«تيفاع

 بسانم ءيشب ىتأ نإو ءهفلخ نملو هسفنل وعدي هنأل ؛عمجلا ريمضب

 وأ «نيمومأملا ىلع قشت ةلاطإ ليطي نأ يغبني ال نكلو ‹ جرح الف

 ذاعم ىلع بضغ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نأل مهللم بجوت
 اي تنأ ناتفأ» :لاقو هموقب ةالصلا لاطأ نيح  هنع هللا يضر -

 . "9(ذاعم

 ركذ عم تونقلا ءاعد دنع نيديلا عفر ةنسلا نم له : ۲۷۷ سن

 ؟ليلدلا

 ءاعد دنع هيدي ناسنإلا عفري نأ ةنسلا نم معن :باوجلا

 تنقي ناك نيح هتونق يف لك هللا لوسر نع دراو كلذ نأل ؛تونقلا

 نب رمع نينمؤملا ريمأ نع حص كلذكو «لزاونلا دنع ضئارفلا يف

 .(575) رتولا يف تونقلا يف ءاج ام باب «ةالصلا باوبأ «يذمرتلا هجرخأ )١(

 . )۷٠٠( لوط اذإ همامإ اكش نم باب «ناذألا باتك «يراخبلا هجرخأ (؟)



 e ةالصلا ىواتف

 دحأ وهو «رتولا تونق يف نيديلا عفر  هنع هللا يضر  باطخلا

 . مهعابتاب انرمأ نيذلا نيدشارلا ءافلخلا

 وأ «ًامامإ ناك ءاوس «ةنس رتولا تونق دنع نيديلا عفرف
 . كيدي عفراف تنق املكف ءًادرفنم وأ ءآمومأم

 لزن اذإ مكح امو ؟ضئارفلا يف تونقلا مكح ام :۲۷۸ ست
 ؟ةلزان نيملسملاب

 يغبني الو عورشمب سيل ضئارفلا يف تونقلا :باوجلا

 . رش فالخلا نأل هعباتف مامإلا تنق نإ نكل «هلعف

 هللا لاؤسل ذئنيح تونقلاب سأب الف ةلزان نيملسملاب لزن نإو
 .اهعفر ىلاعت

 ؟اهمتاعكر ددعو ‹ حيوارتلا ةالص مكح ام : ۲۷۹ سل

 ىفف دبع هللا لوسر اهنس ةنس حيوارتلا ةالص : باوجلا

 يف ىلص يب يبنلا نأ  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع نيحيحصلا
 رثكو ةلباقلا نم ىلص مث «سان هتالصب ىلصو ةليل تاذ دجسملا

 لإ جرخي ملف ةعبارلا وأ «ةثلاثلا ةليللا نم اوعمتجا مث «سانلا

 كلذو «مكيلع ضرفت نأ تيشخ نأ الإ مكيلإ جورخلا نم ينعنمي
 . ”ناضمر يف

 ليللا ةالص ىلع هيب ينلا ضيرحت باب ءدجهتلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 . (۱۷۷) ناضم ر مايق ىف بيغرتلا باب «نيرفاسملا ةالص باتك ءملسمو .(١١١؟9)



 نع نيحيحصلا يف امل «ةعكر ةرشع ىدحإف :اهددع امأو

 يف لَك يبنلا ةالص تناك فيك تلئّس اهنأ - اهنع هللا يضر - ةشئاع

 ىدحإ ىلع هريغ الو ناضمر يف ديزي ناك ام» :تلاقف ؟ناضمر

 ۰ . (ةعكر ةرشع

 سابع نبا لوقل «سأب الف ةعكر ةرشع ثالث اهالص نإو

 ينعي «ةعكر ةرشع ثالث ةي يبنلا ةالص تناك»  امهنع هللا ىضر -

 0 | ١
 هللا يضر  باطخلا نب رمع نع ةتباثلا يه ةرشع ىدحإلاو

 . ©ديناسألا حصأ نم دانسإب ًاطوملا يف امك  هنع

 نع لئس نيح هيب يبنلا لوقل ,سأب الف كلذ ىلع داز نإو
 .ددحي ملو “«ىنثم «ىنثم» : لاق ليللا ةالص

 عساو كلذ يف رمألاو «عاونأ كلذ يف فلسلا نع درو دقو

 ىدحإلا يهو ةئ يبنلا نع ءاج ام ىلع راصتقالا لضفألا نكل

 ْ ْ :ةرشع ثالعلا وأ ةركع

 ًاثالث ءافلخلا نم دحأ وأ وه يلصي ناك يب يبنلا نأ حصي ملو

 ثيح «ةرشع ىدحإ  هنع هللا يضر  رمع نع تباثلا لب نيرشعو

 باتك «ملسمو )۱٠٤١( ليللاب يي يبنلا مايق باب ءدجهتلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 )١٠١١(. ليللا ةالص باب «نيرفاسملا ةالص

 ةالص يف ملسم هاورو )۱١۳۸(« ح . . .ِْلَك يبنلا ةالص فيك : باب دجهتلا باتك يف (۲)

 .(155) ١95 ح ليللا ةالص يف ءاعدلا : باب نيرفاسملا

 .(180) ١/ ١١١ ناضمر مايق يف ءاج ام : باب ةالصلا يف ()

 «ةالصلا باتك .ملسمو .(145) رتولا يف ءاج ام باب ءرتولا باتك «يراخبلا هجرخأ )٤(
 )١50(. ىنثم ىنثم ليللا ةالص باب



 © ةالصلا ىواتف

 ةرشع ىدحإب سانلل اموقي نأ يرادلا ًاميمتو بعك نب يبأ رمأ

 نوكت نأ  هنع هللا يضر - رمع لثمب قئاللا وه اذهو . “ةعكر

 . ةي هللا لوسر ةريس اذه يف هتريس

 ثالث ىلع اوداز مهنع هللا يضر ةباحصلا نأ ملعن الو

 نأ ةشئاغ لوق قبس َذقو «كلذ فالخ رهاظلا لب «ةعكر نيرشعو

 ةرشع ىدحإ ىلع هريغ الو ناضمر يف ديزي ناك ام» ةي يبنلا
 .(ةعكر

 نأل ؛ةجح هنأ بير الف مهنع هللا يضر ةباحصلا عامجإ امأو

 ريخ مهالو «مهعابتاب يب يبنلا رمأ نيذلا نيدشارلا ءافلخلا مهيف

 .ةمألا هذه نم نورقلا

 غوسي ام اهوحنو حيوارتلا تاعكر ددع يف فالخلا نأ ملعاو

 ‹ةمألا نيب قاقشلاو فالخلل ًاراثم نوكي نأ ىغبني ال داهتجالا هيف

 ب ل لالا قف سلو فل اوقع فلجلا ناو ا
 صخشل ملعلا لهأ دحأ لاق ام نسحأ امو ءاهيف داهتجالا نايرج

 ينتقفاو دق يايإ كتفلاخمب كنإ : غئاس رمأ يف داهتجالا يف هفلاخ

 . داهتجالا غوسي ثيح قحلا هنأ ىري ام عابتا بوجو یری انالكف

 . ىضريو بحي امل قيفوتلا عيمجلل ىلاعت هللا لأسن
 چي ډل د

 يف ليللا مايق يف نآرقلا متخ > ءاعد مكح ام :۲۸۰ نس

 ؟ناضمر

 . (۲۸۰) ناضمر مايق يف ءاج ام باب ءةالصلا يف كلام هاور )1(



 مالسإلا ناكرأ ىواتف 0

 رهش يف ليللا مايق يف نآرقلا ةمتخ يف ملعأ ال :باوجلا

 درو ام ةياغو ءًاضيأ هباحصأ نع الو ءاي ىبنلا نع ةنس ناضمر

 نآرقلا متخ اذإ ناك» :- هنع هللا يضر كلام نب سنأ نأ كلذ يف
 .ةالصلا ريغ يف اذهو «اعدو هلهأ عمج

 اهيف ةنسلا نم لصأ اهل تبثي مل ابوك عم ةمتخلا هذه يف نإ مث
 لصحيو نيعملا دجسملا اذه يف نورثكي ءاسنلا اميسالو سانلا نأ

 مولعم وه ام جورخلا دنع ءاسنلاو لاجرلا نيب طالتخالا نم كلذب
 .هدهاش نمل

 اذهب نآرقلا متخي نأ بحتسي هنإ لاق ملعلا لهأ ضعب نكلو
 . ءاعدلا

 اهلعجو ليللا رخآ يف مايقلا يف ةمتخلا لعج مامإلا نأ ولو
 تونقلا نأل ؛سأب اذه يف نكي مل تنقو رتولا نم تونقلا ناكم
 . عورشم

 7و 24 bd a ع دا

 اهنأ وأ ماع لك نم ةنيعم ةليل يف ةتباث ردقلا ةليل له : ۲۸۱ سن

 ؟ةليل ىلإ ةليل نم لقتنت
 : ىلاعت هللا لوقل ناضمر يف اهنأ كش ال ردقلا ةليل : باوجلا

 لزنأ هللا نأ ىرخأ ةيآ يف ىلاعت هللا نيبو . ُ«ِرْدَقْل هيل يف هتلر اإ ©
 هِف لْزَنُأ ىِذَلأ َناََصَمَر ره # : لجو زع لاقف ناضمر يف نآرقلا
 بلطي ناضمر نم لوألا رشعلا فكتعي هيب ىبنلا ناكو . «ُناَءَرّْلَ
 رشعلا يف لكي اهآر مث ءطسوألا رشعلا يف فكتعا مث «ردقلا ةليل



 (OD ةالصلا ىواتف

 يبنلا باحصأ نم ددع ايؤر تأطاوت مث ‹ ”ناضمر نم رخاوألا

 دق مكايؤر ىرأ» :لاقف ناضمر نم رخاوألا عبسلا يف انآ هك

 عبسلا يف اهرحتيلف اهيرحتم ناك نمف رخاوألا عبسلا يف تأطاوت

 . نيعم نمز يف اهرصح يف ليق ام لقأ اذهو . ”«رخاوألا

 نم لقتنت اأ انل نيبت ردقلا ةليل يف ةدراولا ةلدألا انلمأت اذإو

 يرأ» ةي يبنلاف «ماع لك ةنيعم ةليل يف نوكت ال اهنأو ىرخأ ىلإ ةليل
 تناكو «نيطو ءام يف اهتحيبص يف دجسي هنأو مانملا يف ردقلا ةليل

 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو « "«نيرشعو ىدحإ ةليل ةليللا كلت
 ىلع لدي اذهو “«ناضمر نم رخاوألا رشعلا يف ردقلا ةليل اورحت»

 ناسنإلا نوكيو «ةلدألا عمتجت اذهبو ‹ةنيعم ةليل يف رصحنت ال اهنأ

 توبثو «ردقلا ةليل فداصي نأ وجري رشعلا يلايل نم ةليل لك يف

 ل وأ اج ملع ةاويم ابار نامي اهماق نأ لصاح رذقلا هليل رجا

 رفُع ًاباستحاو ًاناميإ ردقلا ةليل ماق نم» : لوقي يب يبنلا نأل ؛ ؛ملعي

 يف طرتشي الف اهباصأ هنأ ملع اذإ لقي ملو . «هبنذ نم مدقت ام هل

 نم نكلو «اهنيعب اهب ًاملاع لماعلا نوكي نأ ردقلا ةليل باوث لوصح

 يف ملسمو )۲٠٠١(« ردقلا ةليل سامتلا :باب ءردقلا ةليل لضف يف يراخبلا هاور )١(

 .(؟15١) ردقلا ةليل لضف : باب «مايصلا

 يف ملسمو )۲٠٠١(« ردقلا ةليل سامتلا :باب ءردقلا ةليل لضف يف يراخبلا هاور (۲)

 )٠٠١(. ردقلا ةليل لضف :باب «مايصلا

 . قباسلا عضوملا يف مدقت (۳)

 رخاوألا رشعلا نم رتولا يف ردقلا ةليل يرحت :باب «حيوارتلا ةالص يف يراخبلا هاور (5)

 )١١79(. ردقلا ةليل لضف :باب «مايصلا يف ملسمو «(141)

 «ملسمو «(۲۷) ناميإلا نم ناضمر مايق عوطت باب «ناميإلا باتك «يراخبلا هجرخأ (0)

 .(۱۷۳) ناضمر مايق يف بيغرتلا باب «نيرفاسملا ةالص



 مالسإلا ناكرأ ىواتف

 هنأب مزجن اننإف اباستحاو ًاناميإ اهلك ناضمر نم رخاوألا رشعلا ماق

 .اهرخآ يف وأ اهطسو يف وأ رشعلا لوأ يف ءاوس ردقلا ةليل باصأ
 .قفوملا هللاو

 *% عد ذل

 ةالص يف نيمومأملا لبق نم فحاصملا لمح مكح ام :787 س
 ؟مامإلا ةعباتم ةجحب ناضمر يف حيوارتلا

 ةنسلل ةفلاخم هيف ضرغلا اذهل فحصملا لمح :باوجلا

 :هوجو نم كلذو
 ىلع ىنميلا ديلا عضو ناسنإلا توفي هنأ :لوألا هجولا

 . مايقلا لاح يف ىرسيلا

 ىهو ءاهيلإ ةجاح ال ةريثك ةكرح ىلإ يدؤي هنأ : يناثلا هجولا
 ٠ .اههوحنو بيجلا يفو طبإلا يف هعضوو «هقالغإو «فحصملا حتف

 . هذه هتاكرحب ةقيقحلا يف ىلصملا لغشي هنأ :ثلاثلا هجولا
 دوجسلا عضوم ىلإ رظنلا يلصملا توفي هنأ :عبارلا هجولا

 ةنسلا وه دوجسلا عضوم ىلإ رظنلا نأ نوري ءاملعلا رثكأو
 . لضفألاو

 اذإ ةالص يف هنأ ىسني امبر كلذ لعاف نأ :سماخلا هجولا
 ًاعضاو ًاعشاخ ناك اذإ ام فالخب «ةالص يف هنأ هبلق رضحتسي مل ناك
 نوكي هنإف «هدوجس وحن هسأر أطأطم ‹«ىرسيلا ىلع ىنميلا هدي

 . مامإ فلخ هنأو يلصي هنأ راضحتسا ىلإ برقأ
 م حف



 2 ةالصلا ىواتف

 سانلا بولق قيقرت لواحي دجاسملا ةمئأ ضعب :۲۸۳ نس

 دقو «حيوارتلا ةالص ءانثأ انايحأ هتوص ةربن رييغتب مهيف ريثأتلاو

 ؟اذه يف هللا مكظفح مكلوق امف «كلذ ركني سانلا ضعب تعمس
 دودحلا يف لمعلا اذه ناك اذإ هنأ ىرأ يذلا :باوجلا

 و ؛هيف جرح الو «هب سأب ال هنإف ولغ نودب ةيعرشلا

 يتءارق ىلإ عمتست كنأ ملعأ تنك ول» : ايب يبنلل يرعشألا ىسوم

 ا ءاهتنيزو اهتنسح يأ . "”«ًاريبحت كل هترحل

 ءآسأب كلذ يف ىرأ الف بولقلا ققرت ةفص ىلع هب ىتأ وأ «هتوص
 اذه لثم لعف الإ نآرقلا يف ةملك ىدعتي ال هنوكب اذه يف ولغلا نكل
 يغبني الو ولغلا باب نم اذه نأ ىرأ لاؤسلا يف ركذ يذلا لعفلا

 . هللا دنع ملعلاو .هلعف

 تي دي 3

 ةيلبقلا بتاورلا ننسلا تقو نإ ءاملعلا ضعب لوقي ۲۸٤: سس

 تقو جورخب يهتنيو ةضيرفلا تقو لوخدب وه ةيدعبلاو
 امف ةضيرفلا ءاضقب يهتنت ةيلبقلا :مهضعب لوقو «ةضيرفلا
 ؟كلذ يف حجارلا

 تقو لوخد نيب ام اهتقو ةيلبقلا ةنسلا نأ حجارلا :باوجلا

 ناذأ نم اهتقو لخدي ةيلبقلا رهظلا ةبتارف ةالصلا لعفو ةالصلا

 . رهظلا ةالصب يأ ةالصلا لعفب يهتنيو سمشلا لاوز نم يأ رهظلا

 ىلعي وبأو ۲۳٠/٠١ نآرقلاب توصلا نيسحت :باب تاداهشلا يف ىقهيبلا هاور )١(

“1/1 ). 



 مالسإلا ناكرأ ىواتف

 جورخب يهتنيو ةالصلا ءاهتناب اهتقو ءىدتبي ةيدعبلا ةنسلاو
 :ةكيقاولا

 ناسنإلا نم طيرفت ريغ نم ةيلبقلا ةنسلا تقو تاف اذإ نكلو

 الب اهتقو نع ةيلبقلا ةبتارلا رخ اذإ امأ «ةالصلا دعب اهيضقي هنإف
 ةتقؤم ةدابع لك نأ حيحصلا لوقلا نأل ءاهاضق ولو هعفنت الف رذع

 . لبقت الو حصت ال رذع الب اهتقو جرخ اذإ تقوب
 تن % 3 U 2 د

 مل نمل رجفلا ةالص دعب رجفلا ةنس ءاضق مكح ام : ۲۸١ س

 نع ىهنلا كلذ ضراعي لهو ؟ةالصلا لبق اهئادأ نم نكمتي
 ؟رجفلا ةالص دعب ةالصلا

 ىلع هب سأب ال رجفلا ةالص دعب رجفلا ةنس ءاضق :باوجلا
 . حجارلا لوقلا

 ةالص دعب ةالصلا نع ىهنلا ثيدح كلذ ضراعي الو

 .اهل ببس ال ىتلا ةالصلا هنع ىهنملا نأل ؛ رجفلا

 وأ ءاههايسن نم شخ ملو ىحضلا ىلإ اهءاضق رخأ نإ نكلو
 . ىلوأ وهف اهنع لاغشنالا

 ةيحت ىلصو ناذألا لبق دجسملا ناسنإلا لخد اذإ ۲۸١: نت

 ؟ةلفانب يتأي نأ هل عرشي لهف نذؤملا نذأ مث .دجسملا

 متأ اذإ هنإف رهظلا وأ ءرجفلا ةالصل ناذألا ناك اذإ : باوجلا

 لبق تاعكر عبرأو ءرجفلل نيتعكر ةبتارلا يلصي نذؤملا ناذألا



 ةالصلا ىواتف

 لوقل ًاضيأ عوطتي نأ هل نسي هنإف امهريغل ناذألا ناك اذإو ءرهظلا
 . “«ةالص نيناذأ لك نيب» : ةا ىبنلا

 ؟اهتقو تاف اذإ بتاورلا ىضقت له :۲۸۷ س

 اهنإف مونل وأ ًانايسن اهتقو بهذ اذإ بتاورلا معن :باوجلا

 هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا لوق مومع يف اهلوخدل «ىضقت
 . «اهركذ اذإ اهلصيلف اهيسن وأ ةالص نع مان نم» :ملسو
 نيتعكرلا نع لغش ةي يبنلا نأ  اهنع هللا يضر  ةملس مأ ثيدحلو

 . ”رصعلا ةالص دعب امهاضقو رهظلا ةالص دعب

 نأل ءاهيضقي ال هنإف اهتقو تاف ىتح ًادمع اهكرت اذإ امأ

 ناسنإلا دمعت اذإ ةتقؤملا تادابعلاو ةتقؤم تادابع بتاورلا

 . هنم لبقت مل اهتقو نع اهجارخإ

 ةالص دعب ةنسلا ءادآل ناكملا رييغت ىلع ليلد درو له :۲۸۸ س
 ؟ةضيرفلا

 هنأ  هنع هللا ىضر - ةيواعم ثيدح يف درو «معن : باوجلا

 ةالص «ملسمو .(1۲۷) ةالص نيناذأ لك نيب باب «ناذألا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 . )7١5( ةالص نيناذأ لك نيب باب «نيرفاسملا

 ح ...ركذ اذإ لصيلف ةالص يسن نم :باب ةالصلا تيقاوم يف يراخبلا هجرخأ (؟)

 . ٠١ ح . . .ةالصلا ءاضق : باب دجاسملا يف ملسم هاورو «20910)

 )۱۱۷١(« عمتساو هديب راشأف يلصي وهو ملك اذإ باب .وهسلا يف يراخبلا هجرخأ (۳)

 . .(875) امهيلصي ناك نيتللا نيتعكرلا ةفرعم باب /نيرفاسملا يف ملسمو



 وأ «ملكتن ىتح ةالصب ةالص لصوت ال نأ انرمأ يي يبنلا نإ» : لاق

 ضرفلا نيب لصفلا يغبني هنأ ملعلا لهأ اذه نم ذخأف . "”(جرخن
 . هناكم نع لاقتناب وأ «مالكب امإ «هتنسو

# ¥ 0 

 ؟ال مآ ىضقت له ىحضلا ةنس تتاف اذإ :۲۸۹ س
 ىحضلا ةنس نأل ؛تتاف اهلحم تاف اذإ ىحضلا :باوجلا

 ف ترا تا ركل ةعباق تناك ا تاورلا نكل ا ةذئقم
 ءملسو هلآو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ» ةنسلا يف تبث امل رتولا كلذكو

 ةرشع يتنث راهنلا نم ىلص ليللا يف ضرملا وأ «مونلا هبلغ اذإ
 .ًاضيأ ىضقي رتولاف "”«ةعكر

# 00 0 

 ظفللا وه امو ؟ةوالتلا ةدجس يف ةراهطلا طرتشت له ۲۹١: س

 ؟ةدجسلا هذهل حيحصلا

 ةعورشملا ةدجسلا ىه ةوالتلا ةدجس :هلوقب هتليضف باجأف

 5 ةفوررعم نارنلا ىف تاجا و ةدعتسلا ةيآ قالا وكلت نيع
 كناحبس» ««ىلعألا يبر ناحبس» :لاقو دجسو رك دجسي نأ دارأ

 كبو «تدجس كل مهللا ««يل رفغا مهللا .كدمحبو انبر مهللا

 قشو ‹«هروصو «هقلخ يذلل يهجو دجس «تملسأ كلو كما

 طحو ءًارجأ اهب يل بتكا مهللا» . "هتوقو هلوحب هرصبو هعمس

 )١( ةعمجلا دعب ةالصلا باب «ةعمجلا باتك «ملسم هجرخأ )۷۳(.

  (۲)ليللا ةالص عماج باب «نيرفاسملا ةالص باتك «ملسم هجرخأ )۹(.

 )( ةوالتلل دجس اذإ لوقي ام باب «ةالصلا باتك «دواد وبأ هجرخأ )١5١15(. دف يذمرتلاو



 ةالصلا ىواتف
 mm ئ تا
 اهتلبقت امك ينم اهلبقتو ءًارخذ كدنع يل اهلعجاو ءًارزو اهب ينع
 تناك اذإ الإ «مالس الو ريبكت نودب عفري مث . "دواد كدبع نم

 وهو ةدجس اهيف ةيآ ءىراقلا أرقي نأ لثم ةالصلا ءانثأ يف ةدجسلا

 ؛ ماق اذإ ربكي نأ هيلع بجيو «دجس اذإ ربكي نأ هيلع بجيف يلصي

 “عفرو ضفخ املك ربكي هنأ اوركذ يب يبنلا ةالصل نيفصاولا نأل
 .ةوالتلا دوجسو «ةالصلا بلص دوجس لمشي اذهو

 رکی الو «دجس اذإ رکی هنوك نم سانلا ضعب هلعفي ام امأو

 الو «ةنسلا نم ًاهجو هل ملعأ الف ةالصلا سفن يف دوجسلاو ماق اذإ

 .ًاضيأ ملعلا لهأ لاوقأ نم

 ؟ةوالتلا دوجس يف ةراهطلا طرتشت له : لئاسلا لوق امأو

 دبال هنأ :لاق نم مهنمف : ملعلا لهأ نيب فالخ عضوم اذهف

 . ةراهط ىلع نوكي نأ

 هللا يضر  رمع نبا ناكو طرتشي ال هنأ لاق نم مهنمو

 . ةراهط ريغ ىلع دجسي  امهنع

 .ءوضو ىلع وهو الإ دجسياال نأ طوحألا نأ هارأ يذلا نكلو

 طرتشي لهو ؟هتفص امو ؟ركش دوجس هلل دجسُي ىتم : ۲۹۱ س

 ؟ءوضو هل

 . هححصو )0/١( ح نآرقلا دوجس يف لوقي ام : باب ةالصلا =

 باتك ملسمو )۷۸١( ح عوكرلا يف ريبكتلا مامتإ :باب ناذألا باتك يراخبلا هجرخأ )١(

 .(۳۹۲) ۲۷ ح . . .لك يف ريبكتلا تابثإ : باب ةالصلا
 )١1١55(. ح ىنثم ىنثم عوطتلا يف ءاج ام : باب دجهتلا يف يراخبلا هاور )۲(



 ے5 مالسإلا ناكرأ ىواتف

 ةمعنل وأ «تعفدنا ةبيصم نع ركشلا دوجس نوكي :باوجلا

 ىري ءاملعلا ضعبف «ةالصلا جراخ ةوالتلاك وهو «ناسنإلل تأيب#

 رخي مث طقف ىلوألا ةريبكتلا ىري مهضعبو «ريبكتلاو ءوضولا هل

 . «ىلعألا يبر ناحبس» : هلوق دعب وعديو ًادجاس

 ءاعد لاقي لهو ؟ةراختسالا ةالص مكح ام :۲۹۲ نت

 ؟ةبتارلا وأ دجسملا ةيحت ناسنإلا ىلص اذإ ةراختسالا

 ناحجر هل نيبتي ملو ءيشب مه اذإ ةنس ةراختسالا :باوجلا
 .هكرت وأ «هلعف

 هيف عرشت الف هكرت وأ «هلعف ناحجر هل نيبت ام امأ

 الو «ةريثكلا رومألا لعفي هلي ىبنلا ناك كلذلو «ةراختسالا

 ةالص يلصي ناك هنأ هنع لقني لو ءاعطق اهب مهلا دعب الإ اهلعفي
 كرت وأ «ةاكزلا ءادأ وأ «ةالصلاب لجرلا مه ولف «ةراختسالا

 مل ماني وأ ءبرشي وأ «لكأي نأ مه وأ «كلذ وحن وأ «تامرحملا
 . ةراختسالا ةالص هل عرشي

 مو ةبتارلا وأ ءدجسملا ةيحت ىلص اذإ ةراختسالا ءاعد لاقي الو

 لجأ نم نيتعكرلا ةالص بلطب حيرص ثيدحلا نأل ؛لبق نم هوني

 . لاثتمالا لصحي م ةينلا هذه ريغب امهالص اذإف ةراختسالا
 ءاعدب اعد مث ةبتارلاو «ةيحتلا لبق ةراختسالا ىون اذإ امأو

 نيتعكر عكريلف» :هلوقل هئزجي كلذ نأ ثيدحلا رهاظف ةراختسالا

 ال نأ لمتحيو «ةضيرفلا ىوس نثتسي مل هنإف "ةضيرفلا ريغ نم

 )١( ةراختسالا دنع ءاعدلا باب «تاوعدلا باتك «يراخبلا هجرخأ )57857( .



 ةالصلا ىواتف
 ج

 نيتاهل ببس ال هنأ ىلع لدي «عكريلف مه اذإ» :هلوق نأل ؛هئزجي

 نيتعكر عكري نأ يدنع ىلوألاو «ةراختسالا ىوس نيتعكرلا

 ءانثتسالاب ةضيرفلا صيصخت و مئاق لامتحالا اذه نأل ؛نيتلقتسم

 نيتعكرب عوطتيلف لاق هنأكف نيتعكرب عوطتي نأ هب دارملا نوكي دق
 . ملعأ هللاو

 ف م %

 مامإلا لاق لك يبنلا نع حصت ال حيبستلا ةالص :باوجلا
 نبا مالسإلا خيش لاقو ‹ حصي ال اهثيدح يف  ىلاعت هللا همحر  دمحأ

 ىلع هباحصأ ةمئأو دمحأ صنو «بذك هنإ» :- هللا همحر  ةيميت

 يعفاشلاو «كلامو «ةفينح وبأ امأو «مامإ اهبحتسي ملو اهتهارك
 ههر  ةيميت نبا مالسإلا خيش مالك اذه ««ةيلكلاب اهوعمسي ملف
 ول افلا ةه ناف نج وهف لاحت هللا ههر ة كد امو لا
 مظعل هيف بير ال اًلقن ةمألا ىلإ تلقنل لب يبنلا نع ةحيحص تناك
 تادابعلا سنج نعو لب «تاولصلا سنج نع اهجورخلو اهتدئاف

 يف وأ «موي لك لعفت ثيحب رييختلا اذه اهيف ريخي ةدابع ملعن الف
 ةرم رمعلا يف وأ «ةرم لوحلا يف وأ «ةرم رهشلا يف وأ «ةرم عوبسألا

 «هتبارغل مهيف عاشو .هلقنب سانلا متها هرئاظن نع جرخ ام نإف

 م اذهلو «ةعورشم تسيل انآ ملع ةالصلا هذه يف اذه نكي مل املف

 .ةمئآلا نم دحأ اهبحتسي
 ف 0 0



 مالسإلا ناكرأ ىواتف

 ےس
 ىلع لوخدلا دنع جاوزلا ةليل نيتعكرلا ةالص مكح ام : ۲۹۲ سن

 ؟ةجوزلا
 ةليل لوأ يف ةجوزلا ىلع لوخدلا دنع ناتعكرلا :باوجلا

 نع ةحيحص ةنس اذه يف فرعأ الو « “”ةباحصلا ضعب اهلعف

 هللا لأسيو ةأرملا ةيصانب ذخأي نأ عورشملا نكلو ءا هللا لوسر

 ام رشو ءاهرش نم هللاب ذيعتسيو «هيلع تلبج ام ريخو ءاهريخ
 ةأرملا هنم رفنت نأ لاحلا هذه يف ىشخي ناك اذإو « "هيلع تلبج

 ارس ءاعدلا اذهب وعديو اهنم وندي نأ ديري هنأك اهتيصانب كسميلف
 كب ذوعأ :لاق اذإ اهل ليخي دق ءاسنلا ضعب نأل ؛هعمست ال ثيحب

 ؟رش يف له :لوقتف «هيلع تلبج ام رشو اهرش نم
 تن 9%

 ةالص لبق دجسملا ةيحت نعو «ىهنلا تاقوأ ىه ام ۲۹١: س
 ؟ًاريخ هللا مكازج انوتفأ «هدعب وأ ناذألا لبق نوكت له ؛ برغملا

 : ىهنلا تاقوأ :باوجلا
 ديق سمشلا عفترت نأ ىلإ رجفلا ةالص نم :لوألا تقولا

 . ةعاس ثلث ىلإ ةعاس عبرب سمشلا عولط دعب ام ىلإ يأ ؛ حمر

 لوخد لبق وهو ؛ قئاقد رشع وحنب لاوزلا لبق : يناثلا تقولا

 . قئاقد رشع وحنب رهظلا تقو

 بورغ لمكتسي نأ ىلإ رصعلا ةالص نم :ثلاثلا تقولاو
 . يهنلا تاقوأ يه هذه . سمشلا

 )١( قازرلادبعل «فنصملا» رظنا  2١91/5«عمجملا» يف يمثيهلاو 0/5 .

 ) (۲ح حاكنلا عماج يف : باب حاكتلا يف دواد وبأ هاور )۲۱١١(.



 FD ةالصلا ىواتف

 ىتمف «تقو لك يف ةعورشمف دجسملا ةيحتل ةبسنلاب امأ
 تاقوأ يف ىتح .نيتعكر ىلصت ىتح سلجت الف دجسملا تلخد

 ْ . ىهنلا
 نأ ملعلا لهأ لاوقأ نم حجارلا لوقلا نأ ملعي نأ يغبنيو -

 يف ىتح لعفت لب «يهن اهيف سيل «بابسألا تاوذ نم لفاونلا عيمج
 «نيتعكر لصف رجفلا ةالص دعب دجسملا تلخد اذإف : ىهنلا تقو

 دديسملا تاد اذزو نك ر رصف لا ةا نتج تلو اذل
 راهن وأ ليل نم ةعاس يأ يف تلخد اذإو «نيتعكر لصف لاوزلا ليبق

 ؟ةعامجلا ةالص مكحام : ۲۹٦١ نتن

 لجأ نم اهنأ ىلع ءاملعلا قفتا ةعامجلا ةالص :باوجلا

 .هباتك يف ىلاعت هللا اهركذ دقو ءاهلضفأو ءاهدكوأو «تاعاطلا

 مف تنك الو : ىلاعت هللا لاقف «فوخلا لاح يف ىتح اهب رمأو
 ا مهتحيلسأ دخيل ه فک دع ال “ا 5 ل رسل مك تما

 EET ا سرت اق عت
 توفت و اورد يلا دو هكا مه فرد اوُدْمْلَلَو َكَعَم اولي
 يَء حج الو هلو ةدعاوو از كي الت كبار يعدل نع
 کک حلا أوُعَسم نأ ئ مرگ وأ رطب ني ذأ مکی تاک نإ
 «ءءاسنلاةروس) 4 ايهم اباَّذَع 2 6 20 ل کرد اوڏو

 .) ۲ :ةيآلا

 ىلع لادلا ريثكلا ددعلا ثيداحألا نم ةي هللا لوسر ةنس يفو



 مالسإلا ناكرأ ىواتف

 ةالصلاب رمآ نأ تممه دقل» : لب هلوق لثم «ةعامجلا ةالص بوجو

 نم مزح مهعم لاجرب قلطنأ مث «سانلاب يلصيف الجر رمآ مث «ماقتف
 . “”رانلاب مهتويب مهيلع قرحأف ةالصلا نودهشي ال موق ىلإ بطح

 نم الإ هل ةالص الف بجي ملف ءادنلا عمس نم» : اک هلوقكو

 هل صخري نأ هنم بلط يذلا ىمعألا لجرلل ةَ هلوقكو . ”«رذع

 دوعسم نبا لاقو . ”«بجأف» :لاق «معن :لاق «؟ءادنلا عمستأ»

 - ي هللا لوسر عم ةباحصلا ينعي - انتيأر دقل» :- هنع هللا يضر -

 مولعم قفانم الإ  ةعامجلا ةالص نع قا اهنع فلختي امو

 نيلجرلا نيب ىدابي هب ىتؤي لجرلا ناك دقلو ‹ضيرم وأ «قافنلا

 . "(«فصلا يف ماقي ىتح

 ةمأ ةيمالسإلا ةمألا نإف ءاهببوجو يضتقي حيحصلا رظنلاو

 اهتدابع ىلع عمتجت اهنوكب الإ ةدحولا لامك ققحتي الو «ةدحاو

 ىلع بجاولا نم ناكف «ةالصلا اهدكوأو اهلضفأو تادابعلا لجأو

 .ةالصلا هذه ىلع عمتجت نأ ةيمالسإلا ةمألا

 نم اأ ىلع مهقافتا دعب هللا مهمحر  ءاملعلا فلتخا دقو

 ةحصل طرش ىه له اوفلتخا تاعاطلا لجأو تادابعلا دكوأ

 . ىرخأ تافالخ عم ؟مثإلا عم اهنودب حصت ةالصلا نأ وأ ؟ةالصلا
 ءاهتحص يف ًاطرش تسيلو «ةالصلل بجاو ابنأ : حيحصلاو

 يف ملسمو «(155)ح ةعامجلا ةالص بوجو :باب «ناذألا باتك /يراخبلا هجرخأ )١(

 . ۲۹۷ ص هحرش يتأيسو «(591) ۱٠۲ح. . . ةعامجلا ةالص لضف :باب «دجاسملا

 .(۷۹۳) ح ةعامجلا نع فلختلا يف ظيلغتلا : باب ءدجاسملا يف ةجام نبا هجرخأ (۲)

 . (101) 1860 ح ءادنلا عمس نم ىلع دجسملا نايتإ بجي « ٤١ باب «دجاسملا يف ملسم هجرخأ (۳)

 )٠١٤(. قباسلا عضوملا يف ملسم هجرخأ (5)



 ةالصلا ىواتف

 mm امني 0
 اهنوك ليلدو «يعرش رذع هل نوكي نأ الإ مثآ وهف اهكرت نم نکل
 - مالسلاو ةالصلا هيلع  لوسرلا نأ ةالصلا ةحصل اطرش تسيل

 ةعامجلا ةالص ليضفتو « “ذفلا ةالص ىلع ةعامجلا ةالص لضف
 الإ نوكي ال كلذو ءالضف ذفلا ةالص يف نأ ىلع لدي ذفلا ةالص ىلع
 . ةحيحص تناك اذإ

 دهشي نأ غلاب ركذ لقاع ملسم لك ىلع بجيف لاح لك ىلعو
 . رضحلا يف مأ رفسلا يف كلذ ناك ءاوس ةعامجلا ةالص

 لهف «دحاو ناكم يف نونكسي صاخشألا نم ةعومجم :۲۹۷ سل

 ىلإ جورخلا مهمزلي وأ نكسملا كلذ يف ةعامج اولصي نأ مهل زوجي
 ؟دحسملا

 نأ نكسم يف مه نيذلا ةعامجلا ءالؤه ىلع بجاولا : باوجلا
 يف ىلصي نأ هيلع بجي دجسم هلوح ناسنإ لكف «دجاسملا يف اولصي

 لاو تلا ف اولضي نأ عامل أ دحل رش الو جلا
 جرح الف ءادنلا نوعمسي الو ًاديعب دجسملا ناك اذإ امأ «مهنم بيرق
 هذه يف سانلا ضعب نواهتو «تيبلا يف ةعامج اولصي نأ مهيلع
 دوصقملا نأ نم هللا مهمحر  ءاملعلا ضعبل لوق ىلع ينبم ةلأسملا

 ءدجسملا ريغ يف ولو ةالصلا ىلع سانلا عمتجي نأ ةعامجلا ةالص يف

 . بجاولاب اوماق دق مهنإف مهتويب يف ولو ةعامج سانلا ىلص اذإف
 لوقل دجاسملا يف ةعامجلا نوكت نأ دبال هنأ حيحصلا نكلو

 يلصيف الجر رمآ مث «ماقتف ةالصلاب رمآ نأ تممه دقل» : ايب يبنلا

 .(1054) 5905 ح ٤٤ باب قباسلا عضوملا يف ملسم هاور قو



 مالسإلا ناكرأ ىواتف
AD 

 نودهشي ال موق ىلإ بطح نم مزح مهعم لاجرب قلطنأ مث «سانلاب
 لق موقلا ءالؤه نأ عم «”(رانلاب متو یب مهيلع قرحأف ةالصلا

 . مهنكامأ يف اولص اونوكي

 دجسملا يف ةعامجلا عم اولصي نأ ةعومجملا كلت ىلع بجيف

 . مهيلع قشي نيديعب اوناك اذإ الإ
 ف ني *%

 دنع ةالصلا ىلإ ةردابلا فظوملا قح يف لضفألا له :۲۹۸ س

 مكح امو ؟تالماعملا ضعب زاجنإل راظتنالا وأ «ناذألا عامس

 ؟بتاورلا ريغب اهدعب لفنتلا
 ةالصلا ىلإ ةردابملا نيملسملا عيمج قح يف لضفألا :باوجلا

 لقاثتلاو ««ةالصلا ىلع يح» لوقي نذؤملا نأل ؛ناذألا عامس دنع

 .اهتاوف ىلإ يدؤي اهنع
 هتقو نأل ؛زوجي الف ةبتارلا ريغب ةالصلا دعب لفنتلا امأ

 الف ةبتارلا امأو «ةفيظولا وأ ةراجإلا دقع ىضتقمب هريغل قحتسم
 هللاو .نيلوؤسملا نم هيف حماستلاب ةداعلا ترج امم اهنأل اهب سأب
 . قفوملا

 لهف ةعامجلا عم ةيناثلا وأ ىلوألا ةعكرلا تتاف اذإ :799 س

 وأ هتاف امل ءاضق اهرابتعاب ةحتافلا عم ةروس هتالصل يضاقلا أرقي

 ؟ةحتافلا ةءارق ىلع رصتقي

 . ٦٦۳ص هج رخت مدقت )۱(



 FD ةالصلا ىواتف

 مالس دعب ةالصلا نم مومأملا هيضقي ام نأ حيحصلا :باوجلا

aناك اذإ ةحتافلا الإ هيف أرقي الف اذه ىلعو «هتالص  

 امأ «برغملا يف ةعكر وأ «ةيعابرلا يف ةعكر وأ «نيتعكر تئ

 ةحتافلا امهيف أرقت نيتعكرلا اتلك نأل ؛ةروسو ةحتافلا 0

 .ةروسو

 عم لخدي لهف ريخألا دهشتلا يف ممإلاو لخد لص : 7 ن

 . ًاريخ هللا مكازج انوتفأ ؟ىرخأ ةعامج رظتني وأ ةعامجلا

 نإف ريخألا دهشتلا 2 مامإلاو ناسنإلا لخد اذإ :فباوجلا

 لخد كلذ وجري ال ناك نإو «هعم لخدي مل ةعامج دوجو وجري ناك

 ةعكرب الإ كردت ال ةعامجلا ةالص نأ حجارلا لوقلا نأل ؛هعم

 كردأ دقف ةالصلا نم ةعكر كردأ نم» : ِدِل يبنلا لوق مومعل

 «ةعامجلا كلذكف ةعكرب الإ كردت ال ةعمجلا نأ امكو . “«ةالصلا

 رظتنيف «ةعامجلل ًاكردم نكي مل ريخألا دهشتلا يف مامإلا كردأ اذإف

 ةعامج وجري ال ناك اذإ امأ ءاهوجري يتلا ةعامجلا عم اهيلصي ىتح

 فارصنالا نم ريخ دهشتلا نم ىقبت ام كرديل مامإلا عم هلوخد نإف

 . هنع

 عرش دقو «ةبوتكملا ةالصلا تميقأ اذإ لمعلا ام ۳١١: س

 ؟ةلفانلا ىف ىلصملا
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 ےک اا
 «ةلفان يف تعرش دقو «ةبوتكملا ةالصلا تميقأ اذإ :باوجلا

 يف تنك نإو «ًاروف اهعطق كيلع بجي :لوقي نم ملعلا لهأ نمف
 .ريخألا دهشتلا

 ملسي نأ فاخت نأ الإ اهعطقت ال :لوقي نم ءاملعلا نمو

 . مارحإلا ةريبكت هعم كردت نأ لبق مامإلا
 .نالباقتم نالوق ناذه

 يف تنك ولو ةلفانلا عطقاف ةالصلا تميقأ اذإ :لوألا لوقلاف
 .ريخألا دهشتلا

 ردقب مامإلا ةالص نم يقب اذإ الإ اهعطقت ال :يناثلا لوقلاو
 الإ اهعطقت الو «ةالصلا يف رمتست ينعي ؛اهعطقاف مارحإلا ةريبكت

 . مارحإلا ةريبكت هعم كردت نأ لبق مامإلا ملسي نأ تفخ نإ

 ءريخألا لوقلا اذه ىلع ىنعي «نالباقتم :نالوقلا ناذه
 كردت تمدام «تاعكرلا عيج كتتاف ول ىتح ةالصلا يف رمتسا
 «لفنلا اذه يف رمتساف «مامإلا ملسي نأ لبق «مارحإلا ةريبكت

 يف تنأو ةالصلا تميقأ اذإ هنأ كلذ يف طسولا لوقلا نأ يدنعو
 ىلوألا ةعكرلا يف تنأو تميقأ نإو «ةفيفخ اهمتأف ةيناثلا ةعكرلا

 كردأ دقف ةالصلا نم ةعكر كردأ نم» : يب يبنلا لوقل ءاهعطقاف

 دقف ةالصلا ةماقإ لبق ةعكر تيلص دق تنك اذإف . “«ةالصلا
 . عنملاو رظحلا لبق ةعكر تكردأ

 ءةالصلا تكردأ دقف عنم لاو رظحلا لبق ةعكر تكردأ اذإو

 كاردإ نأل ؛ةفيفخ نكل اهمتتف ةعونمم ريغ اهلك ةالصلا تراصو

 )١( ص هجر خت مدقتو «هيلع قفتم 597.



 ةالصلا ىواتف
 mm) بلل

 يف تنك اذإ امأ «لفنلا نم ءزج كاردإ نم ريخ ضرفلا نم ءزج
 نأل ؛ةالصلا هب كردت ام تقولا نم كردت مل كنإف ىلوألا ةعكرلا

 . «ةالصلا كردأ دقف ةالصلا نم ةعكر كردأ نم» : لوقي هيم ىنلا

 الف ةالصلا تميقأ اذإ» : لكي ىبنلا لوقل اهعطقت كنإف اذه ىلع ءانبو

 ١ . "”(ةبوتكملا الإ ةالص
 ا م

 مامإلا ريبكت ءاهتنا دعب ةالصلا يف لخد مومأم :۳۰۲ سس

 عكر نكلو ةحتافلا ةءارق يف عرش مث «ةحتافلل هتءارقو مارحإلل

 ؟ةحتافلا ةءارق لمكي وأ مومأملا عكري لهف مامإلا

 نكمتي ملو «عكري نأ ديري مامإلاو مومأملا لخد اذإ :باوجلا
 ثيحب اهوحن وأ ةيآ الإ هيلع قبي مل ناك نإ «ةحتافلا ةءارق نم مومأملا

 ناك نإو «نسحأ اذهف عوكرلا يف مامإلا قحليو اهلمكي نأ هنكمي

 عم عكري هنإف عوكرلا يف مامإلا كردي مل أرق اذإ ثيحب ريثك هيلع ىقب
 . ةحتافلا لمكي مل نإو مامإلا

 انت اد ند

 عفري ىتح رظتني لهف ًادجاس مامإلا مومأملا كردأ اذإ ۳٠١: س

 ؟هعم لخدي وأ

 الو هدجو لاح يأ ىلع مامإلا عم لوخدلا لضفألا : باوجلا
 . ””(اولصف متكردأ امف» : دل هلوق مومعل ءرظتني

 نت دي ند

 .۲۹۲ ص هج رخت مدقت )۱(

 . نذؤملا عورش دعب ةلفان يف عورشلا ةهارك باب « نيرفاسم لا ةالص باتك « ملسم هجرخأ )۲)

 ١”7. 7ص هجيرخت مدقت )۳(



 ةيرسلا ةالصلا يف ىلصملا غرف اذإ : خيشلا ةليضف لئس ٤ 1١: نتن
 ؟تكسي لهف عكري مل مامإلاو ةروسو ةحتافلا ةءارق نم

 ةءارق نم غرف اذإ مومأملا تكسي ال :هلوقب هتليضف باجأف
 ىتح مامإلا عكري ىتح أرقي لب «مامإلا عكري نأ لبق ةروسو ةحتافلا
 ملو ةحتافلا نم ىهتناو لوألا دهشتلا دعب نيتللا نيتعكرلا يف ناك ول

 يف سيل هنآل ؛ مامإلا عكري ىتح ىرخأ ةروس أرقي هنإف مامإلا عكري
 . همامإ ةءارقل مومأملا عامتسا لاح يف الإ عورشم توكس ةالصلا
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 ؟مامإلا ةقباسم مكح ام : ١6" ست

 ىشخي امأ» : يلب يبنلا لوقل ةمرحم مامإلا ةقباسم :باوجلا
 لعجي وأ ءرامح سأر هسأر هللا لوحي نأ مامإلا لبق هسأر عفري يذلا
 لید الو «مامإلا قباس نمل دیدېت اذهو . “«راح ةروص هتروص

 .بجاو كرت وأ «مرحم لعف ىلع الإ
 ربك اذإف «هب متؤيل مامإلا لعج امنإ» : لاق هنأ يب هنع تبثو

 اوعكرت الو ءاوعكراف عكر اذإو ءربكي ىتح اوربكت الو ءاوربكف
 . ثيدحلا . "”عكري ىتح

 : تالاح عبرأ هل همامإ عم مومأملا نإ : ةبسانملا هذهب لوقأو
 .ةقباسم-١
 . ةقفاوم - ١

 مامإلا لبق هسأر عفر نم مثإ :باب «ناذألا باتك يراخبلا هجرخأ )١(
 .)۷) ٤۱۱ح «مامإلا قبس مرح :باب ءةالصلا باتك ملسمو ,(5941)ح

 )١١١6(. دعاقلا ةالص باب «ةالصلا ريصقت باتك «يراخبلا هجرخأ (؟)



 ةالصلا ىواتف
m7 _ 239- 

  7ةعباتم .

 ٤ فلخت .

 ناك اذإو «مارح اذهو «همامإ لبق ءيشلاب أدبي نأ :ةقباسملاف

 ديعي نأ هيلع بجيو «ًاقالطإ هتالص دقعنت مل مارحإلا ةريبكت يف

 .ديدج نم ةالصلا

 دجسيو «هعوكر عم عكري مامإلل ًاقفاوم نوكي نأ : ةقفاوملاو

 ًاضيأ ةمرحم اأ ةلدألا رهاظو ء.هضوبن عم ضهنيو «هدوجس عم

 . «عكري ىتح اوعكرت ال» : لكي هلوقل
 ةريبكت يف الإ ةمرحم تسيلو ةهوركم اهنأ ىري ءاملعلا ضعبو

 .ةداعإلا هيلعو هتالص دقعنت مل اهيف همامإ قفاو اذإ هنإف مارحإلا

 ءرخأت نودب همامإ دعب ةالصلا لاعفأب يتأي نأ :ةعباتملاو

 . عورشملا وه اذهو

 ةعباتملا نع هجرخي ًافلخت همامإ نع فلختي نأ :فلختلاو

 . عورشملا فالخ اذهو

 ؟يصاعلا فلخ ةالصلا حصت له : ۳۰۹ سن

 ةزئاج يصاعملا ضعب لعف نإو ملسملا فلخ ةالصلا : باوجلا

 ناك نم فلخ ةالصلا نكلو «حجارلا لوقلا ىلع ةحيحصو
 ةرفكم ءايشأ لمعتسي ناسنإلا ناك اذإ امأ «كش الب لضفأ ًاميقتسم

 نأل كلذو «هفلخ ةالصلا زوجت ال هنإف ةيمالسإلا ةلملا نع جرخت

 «ةحيحص ريغ هتالصف ًاملسم نكي مل نم نإف .ةحيحص ريغ هتالص

 ؛هب ءادتقالا نكمي ال هنإف «ةحيحص ريغ مامإلا ةالص تناك اذإو



 مالسإلا ناكرأ ىواتف 1

 . مامإ ريغب ةمامإلا يونتو مامإ ريغب يدتقت كنأل

 لفنتملاو «لفنتملا فلخ ضرتفملا ةالص زوجت له :7037 س

 ؟ضرتفملا فلخ
 a GS تلح رهطلا ةداص روج انك تلد روع 3 تاوجا

 ام ءىرما لكل نآل ؛ رهظلا يلصي مامإ فلخ رصعلا ةالصو ‹رصعلا

 حيوارتلا يلصي مامإلاو تلخد اذإ :دمحأ مامإلا لاق اذهلو «ىون

 . ةلفان هلو ةضيرف كل يهف «هفلخ لصف ءاشعلا لصت مل تنأو

 لخد اذإ هنأب نيلصملا نم ةعامج نيب شاقن لصح :708 نس

 فصلاو تميقأ دق ةالصلا نأ دجوف دجسملا ىلإ ًارخأتم لجر
 الجر بحسم نأ هل زوجي لهف «فصلا يف لحم هل سيلو لمتكم

 فلخ يلصي وأ ؟هتالص نم نكمتي يك لمتكملا فصلا كلذ نم

 ؟لعفي اذام وأ ؟هدحو فصلا

 دجوو ناسنإلا ءاج اذإ : هجوأ ةثالث اهل ةلأسملا هذه :باوجلا
 . مت دق فصلا نأ

 . فصلا فلخ هدحو ىلصي نأ امإف

 .هعم لصيف فصلا نم ًادحأ بذجي نأ امإو
 . نميألا مامإلا بنج ىلإ يلصيف مدقتي نأ امإو

 عدي نأ امإو .ةالصلا يف لخد اذإ ثالثلا تافصلا هذهو
 ؟ةعبرألا رومألا هذه نم راتخملا امف «ةعامجلا هذه عم ةالصلا



 ةالصلا ىواتف

 هدحو فصي نأ :ةعبرألا رومألا هذه نم راتخملا :لوقن

 عم ةالصلا بجاولا نأل كلذو ؛مامإلا عم يلصيو فصلا فلخ

 وهو امهدحأ رذعت اذإف «نابجاو ناذهف «فصلا يفو «ةعامجلا

 ذئنيحف «ةعامجلا ةالص وهو ءآبجاو رخآلا يقب «فصلا يف ماقملا

 «ةعامجلا ةليضف كردتل فصلا فلخ ةعامجلا عم لص :لوقن
 دقو .هنع زجعلل كيلع بجي ال لاحلا هذه يف فصلا يف فوقولاو

 .[15 :ةيآلا «نباغتلا] © عطس ام هلل أو انا $: لاغت و هنا هللا لاق

 يعم نكي( 1 هوجو a تلج فقت ةأرملا نأ اذهل دهشيو

 رذعت املف . لاجرلا فص يف ًاعرش ناكم اهل سيل هنأل كلذو «ءاسن

 .اهدحو تلص لاجرلا فص يف يعرشلا اهناكم
 هل نكي ملو مت دق فصلاو دجسملا ىتأ يذلا لجرلا اذهف

 هيلع تبجوو «ةفاصملا ذئنيح هنع تطقس فصلا يف يسح ناكم

 .هعم يلصيل ًادحأ بذجي نأ امأو «فصلا فلخ لصيلف .ةعامجلا

 : ريذاح ةثالث هيلع بترتي هنأل ؛ ىغبني ال اذهف

 هب رمأ ام فالخ اذهو «فصلا يف ةجرف حتف :لوألا روذحملا
 . فوفصلا نيب للخلا ذسو صرلا يف ةي يبنلا

 ناكملا ىلإ لضافلا ناكملا نم بوذجملا اذه لقن :يناثلا

 . هيلع ةيانجلا نم عون وهو . لوضفملا
 بذج اذإ ىلصملا اذه نإف «هيلع هتالص شيوشت :ثلاثلاو

 . هيلع ةيانحلا نم ًاضيأ اذهو :ةكرح هبلق يف نوكي نأ دبال
 مامإلا نأل ؛هل يغبني الف :مامإلا عم فقي نأ ثلاثلا هجولاو

 مهنع زيمتم هنأ امك «ناكملاب نيمومأملا نع ًازيمتم نوكي نأ دبال
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AD) 

 دجسيو «مهلبق عكريو «مهلبق ربكيف «لاعفألاو لاوقألاب قبسلاب
 ناكملا ين مهنع ًازيمتم نوكي نأ يغبنيف «مهلبق .

 هذهو «نيمومأملا مدقتي مامإلا نأ ئ يبنلا يده وه اذهو

 هعم فقو اذإف «هناکمب ًادرفنم مهنع ًازيمتم هنوكل ةرهاظ ةبسانم

 الإ ا درفني نأ ىغبني ال ىتلا ةيصاخلا هذه تلاز نيمومأملا ضعب
 ګا . ةالصلا يف مامإلا

 هل هجو ال اذهف «ةعامجلا عدي نأ وهو عبارلا هجولا امأ

 نع زجع اذإف ءةبجاو ةفاصملاو «ةبجاو ةعامجلا نأل ؛ًاضيأ

 . ىلوألا نع هزجعب ىرخألا طقست مل امهادحإ
G2 # دي 

 رودلا يف نولصي نيذلاو نيرود نم دجسم دجوي :۳۰۹ نت
 انوديفأ ؟ال مأ ةحيحص مهتالص لهف مهتحت نم نوري ال ىلعألا
 . مكيف هللا كراب

 مهضعب ىري نأ طرتشي الف ًادحاو دجسملا مادام :باوجلا
 نيميثعلا حلاصلا دمحم هبتك .مامإلا ريبكت نوعمسي اوناك اذإ ًاضعب
 .ها١٠1١ /8/75 يف

 يف لقنت ين ةالصلا عم يلصب نأ ملسملل زوجي له ٠١": سل

 ؟ءاسنلل ًاصوصخ مامإلا ىري نأ نود نم ةعاذإلا وأ نويزفلتلا

 ويدارلا ةطساوب مامإلاب يدتقي نأ ناسنإلل زوجي ال :باوجلا
 «عامتجالا اهب دصقي ةعامجلا ةالص نأل ؛نويزفلتلا ةطساوب وأ
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AD 

 اهضعب فوفصلا لصتت وأ ءدحاو عضوم يف نوكت نأ دبالف
 دوصقملا لوصح مدعل كلذو ءامهتطساوب ةالصلا زوجت الو «ضعبب

 هتيب يف ىلصي نأ دحاو لك نكمأل كلذ انزجأ اننأ ولو ءاذهب
 ها كول فاما عو اها ةعيشلاو ني «نصملا تاولصلا
 دحأ ىلصي نأ نهريغل الو ءاسنلل لحي الف اذه ىلعو «ةعامجلاو
 ْ . قفوملا هللاو .زافلتلا فلخ وأ عايذملا فلخ مهنم
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 ريخ نيملسملاو مالسإلا نع هللا هازج - خيشلا ةليضف لاق

 - :ءازحلا

 ؟ضيرملا يلصي فيك

 ًاينحنم ولو ًامئاق ةضيرفلا يلصي نأ ضيرملا ىلع بجي :الوأ
 .اهيلع دامتعالا ىلإ جاتحي اصع وأ ءرادج ىلع ًادمتعم وأ

 نأ لضفألاو ءاسلاج ىلص مايقلا عيطتسي ال ناك نإف :ًايناث

 . عوكرلاو مايقلا عضوم يف ًاعبرتم نوكي
 هبنج ىلع ىلص ًاسلاج ةالصلا عيطتسي ال ناك نإف :ًاثلاث

 هجوتلا نم نكمتي مل نإف «لضفأ نميألا بنجلاو «ةلبقلا ىلإ ًاهجوتم
 ةداعإ الو «ةحيحص هتالصو «ههاجتا ناك ثيح ىلص ةلبقلا ىلإ

 . هيلع

 ًايقلتسم ىلص هبنج ىلع ةالصلا عيطتسي ال ناك نإف :ًاعبار

 «ةلبقلا ىلإ هجتيل اليلق هسأر عفري نأ لضفألاو «ةلبقلا ىلإ هالجر

 الو «تناك ثيح ىلص ةلبقلا ىلإ هالجر نوكت نأ عطتسي مل نإف
 . هيلع ةداعإ

 مل نإف «هتالص يف دجسيو عكري نأ ضيرملا ىلع بجي :ًاسماخ

 نإف «عوكرلا نم ضفخأ دوجسلا لعجيو ءهسأرب امهب أموأ عطتسي
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 «دوجسلاب ًاموأو ‹«عوكرلا لاح عكر دوجسلا نود عوكرلا عاطتسا

 أموأو «دوجسلا لاح دجس عوكرلا نود دوجسلا عاطتسا نإو

 . عوكرلاب

 ًاضيمغت ضمغيو «عوكرلل اليلق ضمغيف «هينيعب راشأ دوجسلاو
 ىضرملا ضعب هلعفي امك عبصألاب ةراشإلا امأو .دوجسلل رثكأ
 نم الو : ةننسلاو «باتكلا نم اًلصأ هل ملعأ الو حيحصب سيلف

 . ملعلا لهأ لاوقأ

 ةراشإلا الو «سأرلاب ءاميإلا عيطتسي ال ناك نإف :ًاعباس

 «دوجسلاو «عوكرلا يونيو ءأرقيو ربكيف «هبلقب ىلص نيعلاب
 . «ىون ام ءىرما لكلو» هبلقب دوعقلاو «مايقلاو

 لعفيو اهتقو يف ةالص لك يلصي نأ ضيرملا ىلع بجي :انماث

 يف ةالص لك لعف هيلع قش نإف ءاهيف بجي ام هيلع ردقي ام لك

 عمج امإو «برغملا ىلإ ءاشعلاو ‹رهظلا ىلإ رصعلا مدقي ثيحب ميدقت

 امبسح ءاشعلا ىلإ برغملاو ءرصعلا ىلإ رهظلا رخؤي ثيحب ريخأت
 .اهدعب امل الو اهلبق امل عمجت الف رجفلا امأ . هل رسيأ نوكي

 رصقي هنإف هدلب ريغ يف جلاعي ًارفاسم ضيرملا ناك اذإ :ًاعسات
 ‹نيتعكر ىلع ءاشعلاو «رصعلاو .ءرهظلا ىلصيف ةيعابرلا ةالصلا

 . ترصق مأ هرفس ةدم تلاط ءاوس هدلب ىلإ عجري ىتح نيتعكر

 :قفوملا هللاو
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 جلل #5
 ةالص ةيفيك امو ؟ةرئاطلا يف ةالصلا بجت ىتم ۳١١: س

 ؟ةرئاطلا يف ةلفانلا ةالص ةيفيك امو ؟ةرئاطلا يف ةضيرفلا

 اذإ نكل ءاهتقو لخد اذإ ةرئاطلا يف ةالصلا بجت :باوجلا

 الف ضرألا يف اهيدؤي امك ةرئاطلا يف ةالصلا ءادأ نم نكمتي ال ناك
 جورخ لبق ةرئاطلا طوبه نكمي ناك اذإ ةرئاطلا يف ةضيرفلا يلصي

 ول الثمف .اهيلإ عمجي ام اهدعب يتلا تقو جورخ وأ «ةالصلا تقو

 وهو سمشلا تباغو «سمشلا بورغ ليبق ةدج نم ةرئاطلا تعلقأ

 لزنيو ءراطملا يف ةرئاطلا طبت ىتح برغملا يلصي ال هنإف وجلا يف
 ريخأت عمج ءاشعلا ىلإ اهعمج ىون اهتقو جورخ فاخ نإف ءاهنم
 تقو جرخي نأ فاخ ىتح ةرئاطلا ترمتسا نإف «لزن اذإ امهالصو

 جرخي نأ لبق امهيلصي هنإف ليللا فصتنم دنع كلذو «ءاشعلا

 . ةرئاطلا يف تقولا

 ةلبقلا لبقتسم موقي نأ ةرئاطلا يف ةضيرفلا ةالص ةيفيكو
 وأ «حاتفتسالا نم اهلبق هتءارق نست امو ةحتافلا أرقيو «ربكيف

 مل نإف دجسي مث «عوكرلا نم عفري مث «عكري مث «نآرقلا نم اهدعب
 لعفي اذكهو ءًاسلاج دوجسلاب أموأو ‹سلج دوجسلا نم نكمتي

 . ةلبقلا لبقتسم هلك كلذ يف وهو ةالصلا يهتنت ىتح

 ىلع ًادعاق اهيلصي هنإف ةرئاطلا ىلع ةلفانلا ةالص ةيفيك امأ

 دوجسلا لعجيو ءدوجسلاو عوكرلاب ءىمويو ةرئاطلا يف هدعقم
 .ها5109/5١ /77 يف ررح .قفوملا هللاو . ضفخأ
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 هل د: د ب33

 ؟ةالصلا اهيف رفاسملا رصقي ىتلا ةفاسملا رادقم ام ”١7": سل

 ؟رصق نود عمجلا زوجي لهو

 ضعب اهددح ةالصلا اهيف رصقت يتلا ةفاسملا :باوجلا

 امب ءاملعلا ضعب اهددحو ا

 لاق امو «ًارتم وليك نينامث غلبي مل نإو رفس هنأ «فرعلا هب ىرج
 .رتم وليك ةئام غلب ولو رفسب سيلف «رفسب سيل هنإ :هنع سانلا

 - هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش رايتخا وه ريخألا اذهو
 يبنلا كلذكو رصقلا زاوجل ةنيعم ةفاسم ددحي مل ىلاعت هللا نأل كلذو

 اذإ للي ىبنلا ناك» :- هنع هللا ىضر كلام نب سنأ لاقو
 و . "«نيتعكر ىلصو ةالصلا رصق خسارف وأ لايمأ ةثالث جرخ
 . باوصلا ىلإ برقأ  ىلاعت هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش

 لوقلاب ناسنإلا ذخأي نأ هيف فرعلا فالتخا دنع جرح الو
 سيلف «نيدهتجملا ءاملعلاو ةمئألا ضعب هب لاق هنأل ؛ديدحتلاب
 عوجرلاف ًاطبضنم رمألا مادام امأ «ىلاعت هللاءاش نإ سأب هب مهيلع
 . باوصلا وه فرعلا ىلإ

 سيل عمجلا :لوقنف ؟رصقلا زاج اذإ عمجلا زوجي له امأو
 ناسنإلا جاتحا ىتمف ؛ةجاحلاب طبترم عمجلا .رصقلاب ًاطبترم

 لصح اذإ سانلا عمجي اذهلو ؛عمجيلف رفس وأ رضح يف عمجلل
 سانلا عمجيو «دجاسلملا ا ىلإ عوجرلا هلجأ نم سانلا ىلع قشي رطم
 جورخلا سانلا ىلع قشي ءاتشلا مايأ ةديدش ةدراب حير كانه ناك اذإ

 )١( نيرفاسملا ةالص باب «نيرفاسملا ةالص باتك ءملسم هجرخأ )591١(.



 ًاررض وأ هلام تاوف ىشخي ناك اذإ عمجيو ءاهلجأ نم دجاسملا ىلإ

 نع ملسم حيحص يفو .ناسنإلا عمجي كلذ هبشأ ام وأ «هيف

 رهظلا نيب 45 يبنلا عمج» : لاق امهنع هللا يضر سابع نب هللادبع

 . "”(رطم الو فوخ ريغ نم ءاشعلاو برغملا نيبو ءرصعلاو

 جرح اهقحلي ال : يأ ؛هتمأ جرحي ال نأ دارأ :لاق ؟دارأ ام :اولاقف

 عمجلا كرت يف
 عمجلا كرت يف جرح ناسنإلل لصح املك طباضلا وه اذهو

 ةنظم رفسلا نكل < مج الف جوج هيلع نكي ]وب عفجلا هل زاج

 ناك ءاوس عمجي نأ رفاسملل زوجي اذه ىلعو ما كرتب جرا

 عمجل اف رفسلا يف اًداج ناك نإ هنأ الإ ؛ًاميقم وأ رفسلا يف اًداج

 . لضفأ عمجلا كرتف ًاميقم ناك نإو « لضفأ

 SS EROL ]ناك A ون عم

 الو عمجي ال ذئنيحو .ةعامجلا روضح هيلع بجاولا نإف ةعامجلا

 جاتحا اذإ الإ ؛عمج نودب رصقي هنإف ةعامجلا هتتاف ول نکل ءرصقي

 . عمجلا ىلإ

 ةعمجلا ءاسم بهذي ضايرلا يف ةساردلل رفاسي لجر :77 س

 تاولصلا يف رفاسملا ماكحأ ذخأي لهف «نينثالا رصع عجريو

 ؟اهريغو
 ةساردلا دلب ذختي مل هنأل ءكش ال رفاسم وه :باوجلا

 تناك اذإ هنكل «ضرغل هتماقإ لب ءاقلطم ةماقإلا وني ملو ءآنطو
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 )١( رضحلا يف نيتالصلا نيب عمجلا باب «نيرفاسملا ةالص باتك «ملسم هجرخأ )27١5( .
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 رر يي

 امأو «ةعامجلا رضحي نأ هيلع بجيف «ةعامجلا هيف ماقت دلب يف هتماقإ

 «ةعمج الو «هيلع ةعامج ال رفاسملا نأ ماوعلا ضعب دنع رهتشا ام

 امك لاتقلا يف ناك ولو رفاسملا ىلع ةبجاو ةعامجلاف هل لصأ ال اذهف

 ةكياط مقتل “ا < لكيلا وصلا مهل تمق هاك ميف تنك اًدِإَو# : ىلاعت هلوق يف

 تل .[( ٠6 < :ةيآلا ءءاسنلا] € كع منم ا

 ورم نمو ِدوَلَّصلِل ووو اذل اا َنذَلَ اا : ىلاعت هلوقل 0

 كتتاف اذإ نكل .[4 :ةيآلا ءةعمجلا] هلأ ٍيْذ ىلإ أَوَعْسأَ َةَعْمْجْل
 ىلصت كنإف «دجاسملا نع ديعب ناكم يف تنك وأ كانه ةالصلا

 . نيتعكر ةيعابرلا

 لهو ؟ةعمجلا ةالص ىلإ رصعلا ةالص عمج مكح ام ۳٠١: نت

 ؟عمجلا دلبلا جراخ ناك نمل زوجي

 يف كلذ دورو مدعل ةعمجلا ىلإ رصعلا عمجت ال :باوجلا
 ةريثكلا قورفلل رهظلا ىلإ اهعمج ىلع كلذ سايق حصي الو «ةنسلا

 الإ اهتقو يف ةالص لك لعف بوجو لصألاو .رهظلاو ةعمجلا نيب
 ىرخألا ىلإ اهعمج زيجي ليلدب

 ةثالثلاو نيمويلا نوميقي دلبلا جراخ اوناك نمل عمجلا زوجيو

 ال ثيحب ةبيرقلا دلبلا يحاوض يف اوناك اذإ امأ «نورفاسم مهنأل

 نيب عمجلا يف انه مالكلاو .عمجلا مهل زوجي الف نيرفاسم نودعي
 الف رصعلاو ةعمجلا نيب ال ءاشعلاو برغملا نيبو .ءرصعلاو رهظلا
 . لاح لكب زوجي
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 اسو

 .هاعرو ىلاعت هللا هظفح نيميثعلا حلاص نب دمحم خيشلا ةليضف

 . هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا

 لهف هيف سانلا لهاستو ةيضاملا مايألا يف عمجلا ةرثك انظحال

 ؟هللا مكباثأ عمجلل ًارربم دربلا اذه لثم نورت

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 . هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا مكيلعو :باوجلا

 َّنِإ # :لاق ىلاعت هللا نأل ؛ عمجلا يف سانلا لهاست لحي ال

 ٠١۳[. :ةيآلا ءاسنلا] € اَوُفَوَع اسك ترينمّوُمْلا لع تاک واصلا

 نِ رَجَفْل َناءَرُفَو للا سَ كِإ ملأ كولد َرَّصلآ و ِقَأ # : ىلاعت لاقو
 ةالصلا تناك اذإف .[۷۸ :ةيآلا ءارسإلا] € اًدوهشم حراك رجم نارق
 ءهل ددحملا هتقو يف ضرفلا ءادأ بجاولا نإف «ةتوقوم ةضورفم

 1 م ۴ ا رب د ف ٍ 5 200

 نيبو اهرخآ ىلإ *سيْمّشلأ ِكوُلَدِل ةؤلَّصلأ وِقَأ # : ىلاعت هلوق يف لمجملا
 ناكو سمشلا تلاز اذإ رهظلا تقو» :لاقف الصفم كلذ هلي ىبنلا
 ملام رصعلا تقوو ءرصعلا تقو رضحب مل ام هلوطك لجرلا لظ

 ىلإ ءاشعلا تقوو ‹قفشلا بغي ملام برغملا تقوو ‹سمشلا رفصت

 . "(ليللا فصن

 )١( ح سمخلا تاولصلا تاقوأ :باب «دجاسملا يف ملسم هجرخأ ١75 )117(.
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 ا نإف الصفم ًاديدحت تاقوألا ددح هيي يبنلا ناك اذإو

 كيلو هَل دود دعب نمو ل هللا دودح يدعت نم اهتقو ريغ يف ةالصلا

 ًامللاع اهتقو لبق ةالصلا ىلص نمف [۲۲۹ :ةيآلا «ةرقبلا] 4 َنوُمِلَطلَا مه

 مثآب سيلف ًادماع ًاملاع نكي مل نإو «ةداعإلا هيلعو مثآ وهف ًادماع

 يعرش ببس الب ميدقتلا عمجب لصاح اذهو «ةداعإلا هيلع نكل

 . اهبتداعإ هيلعو حصت ال ةمدقملا ةالصلا نإف

 الو مثآ وهف رذع الب ًادماع ًاملاع اهتقو نع ةالصلا رخأ نمو

 e اذهو «حجارلا لوقلا ىلع هتالص لبقت

 حجارلا لوقلا ىلع لبقت ال ةرخؤملا ةالصلا نإف ؛ يعرش ببس

 رمألا اذه يف لهاستي الو ىلاعت هللا يقتي نأ ملسملا ىلعف

 . ريطخلا ميظعلا

 هللا يضر - سابع نبا نع ملسم حيحص يف تبث ام امأو
 برغملا نيبو ءرصعلاو رهظلا نيب عمج هيَ يبنلا نأ» :- امهنع
 لهاستلا ىلع هيف ليلد الف «رطم الو فوخ ريغ نم ةنيدملا يف ءاشعلاو

 دارأ اذام» : لئس - امهنع هللا يضر سابع نبا نأل داع

 اذهو « “«هتما جرحي ال نأ NENT ؟295 يبنلا ينعي يب ؟كلذ ىلإ

 فة دانا لك هاذا ىف جرت رنج عوف تلا بوس نأ لعلب

 هل زاج اهتقو يف ةالص لك ءادأ يف جرح ملسملا قحل اذإف ءاهتقو

 يلصي نأ هيلع بجو جرح هيلع نكي مل نإو «كلذ هل نس وأ عمجلا
 .اهتقو يف ةالص لك

 نوكي نأ الإ عمجلا حيبي ال دربلا درجم نإف كلذ ىلع ءانبو

  01١ص هجيرخت مدقت 78١.



 مالسإلا ناكرأ ىواتف

 وأ «دجاسملا ىلإ مهجورخ دنع سانلا هب ىذأتي ءاوہ ًابوحصم

 . سانلا هب ىذأتي جلث لوزنب ًابوحصم
 ىف هللا اوقتي نأ ةمئألا اميسالو نيملسملا يناوخإل ىتحيصنف

 يذلا هجولا ىلع ةضيرفلا هذه ءادأ يف ىلاعت هللاب اونيعتسي نأو «كلذ
 .ه5417١ /1/ /۸ يف نيميثعلا حلاصلا دمحم هبتاك هلاق .هاضري



 ةالصلا ىواتف
 0 ا
 ؟رفسلا صخر يه ام : ۳۱١ س

 : عبرأ رفسلا صخر : باوجلا

 . نيتعكر ةيعابرلا ةالص ١
 . رخأ مايأ نم ةدع هيضقيو «ناضمر يف رطفلا ۲

 . حسم ةرم لوأ نم ءادتبا اهيلايلب مايأ ةثالث نيفخلا ىلع حسملا ٣

 ةبتار امأ ءءاشعلاو «برغملاو ءرهظلا ةبتارب ةبلاطملا طوقس - <

 . اهبابحتساو اهتيعورشم ىلع ةيقاب اهنإف لفاونلا ةيقبو رجفلا
 ىحضلا يتعكرو ءرجفلا ةنسو «ليللا ةالص رفاسملا يلصيف

 نم مودقلا يتعكرو .ءدجسملا لوخد يتعكرو «ءوضولا ةنسو
 لوخد لبق أدبي نأ رفس نم ناسنإلا مدق اذإ ةنسلا نم نإف ءرفسلا

 . "”نيتعكر هيف لصيف دجسملا لوخدب هتيب
 ا اور لازال هنن لا را ب ار

 ‹«برخغملا ةبتارو ءرهظلا ةبتار : ىهو ًاقباس تلق ام ادع ام رفاسملل

 . ثالثلا بتاورلا هذه يلصي ال ناك هلك يبنلا نأل ؛ءاشعلا ةبتارو

 ؟ةعمجلا موي نم ىلوألا ةعاسلا أدبت ىتم ٠٠١ سد

 هيلع لاق سم هيب لوسرلا اهركذ ىتلا تاعاسلا :باوجلا
 يف حار مث «ةبانحلا لسغ ةعمجلا موي لستغا نم : مالسلاو ةالصلا

 رفس نم مدق اذإ ناك)» :هظفلو هتبوت ةصق يف ليوطلا كلام نب بعك ثيدح يف اذه درو )1(

 كلام نب بعك ثيدح باب «يزاغملا يف يراخبلا هاور ««نيتعكر هيف عكرف دجسملاب أدب
 .(؟ا/ل59) 07 ح بعك ةبوت ثيدح : باب «ةبوتلا يف ملسم هاورو )55١(«



 مالسإلا ناكرأ ىواتف

 ےس
 امنأكف ةيناثلا ةعاسلا يف حار نمو «ةندب بّرق امنأكف ىلوألا ةعاسلا

 نمو ءاشبك بّرق امنأكف ةثلاثلا ةعاسلا يف حار نمو ‹ةرقب بّرق

 ةعاسلا يف حار نمو «ةجاجد بّرق امنأكف ةعبارلا ةعاسلا يف حار
 سمشلا عولط نم نمزلا مسقف . “”ةضيب بّرق امنأكف ةسماخلا
 ةعاسلا رادقمب مسق لك نوكي دقف «ماسقأ ةسمخ مامإلا ءيجم ىلإ

 «ريغتي تقولا نآل ؛رثكأ وأ لقأ ةعاسلا نوكت دقو «ةفورعملا

 يدتبتو «ةالصلل مامإلا ءيجمو سمشلا عولط نيب ام سمح ةعاسلاف
 ام نأل ؛حجرأ لوألاو .رجفلا عولط نم ليقو «سمشلا عولط نم
 .رجفلا ةالصل تقو سمشلا عولط لبق

 تي مني  ة% 7

 ناك اذإ ةعمجلا هتيب يف يلصي نأ ملسملل زوجي له ۳١۷ س

 ؟مامإلا توص عمسي

 يف نيملسملا عم الإ ةعمجلا ةالص ىدؤت نأ زوجي ال :باوجلا

 الف عراوشلاب فوفصلا تلصتاو دجسملا ألتما اذإ نكلو «دجسلا
 ناسنإلا يلصي نأ امأو «ةرورضلا لجأل عراوشلا يف ةالصلا يف جرح

 نم دوصقملا نأل ؛ كلذ هل لحي الو زوجي ال هنإف هناكد يف وأ «هتيب يف

 نأو ‹«ضعب ىلإ مهضعب نوملسملا رضحي نأ ًاضيأ ةعامجلاو ةعمجلا

 ملعتيو «محارتلاو فلآتلا مهنيب لصحيف ةدحاو ةمأ اونوكي

 ىلع لص انلقو دحأ لكل بابلا انحتف انأ ولو «مهملاع نم مهلهاج

 ءانبل نكي مل كتيب يف تنأو توصلا ربكم ىلع لص وأ «عايذملا

 /ةعمجلا باتك : ملسمو )۸۸١(« ةعمجلا لضف باب /ةعمجلا باتك :يراخبلا هجرخأ )١(



 ةالصلا ىواتف

 ةعمجلا كرت ىلإ يدؤي هنألو ؛ةدئاف نيلصملا روضحو دجاسملا

 . بابلا اذه حتف ول ةقيقحلا يف ةعامجلاو
aدا داع  

CoS 1 

 ؟ةعمجلا ةأرملا يلصت مك ١8" س
 امك ع اهنإف مامإلا عم ةعمجلا تلص نإ ةأرملا : باوجلا

 عبرأ ارهظ يلصت اهنإف اهتيب يف تلص اذإ امأو «ءمامإلا يلصي
 .تاعكر

 3ك 0 وإ

 ؟رهظلا لصي لهف ةعمجلا ىلص نم ۳٠۹ س
 اه ها إف نمل ناضألا لص 1ذإ باول

 ءرهظلا يلصي الف اذه ىلعو «رهظلا تقو ةضيرف يأ تقولا ةضيرف
 هللا باتك يف تأت مل اهنأل «عدبلا نم ةعمجلا ةالص دعب رهظلا ةالصو
 تددعت ولو ىتح ءاهنع يهنلا بجيف ةي هلوسر ةنس يف الو
 دعب رهظلا ةالص ناسنإلا يلصي نأ عورشملا نم سيل هنإف عمجلا
 ءرملا ىلع بجوي مل ىلاعت هللا نأل ؛ةركنم ةعدب يه لب ةعمجلا ةالص
 ءا ىتأ دقو ةعمجلا ىهو ةدحاو ةالص ىوس دحاولا تقولا يف

 تددعت اذإ هنأو ءزوجم ال عمجلا ددعت نأب كلذ للع نم ليلعت امأو

 ىلإ ذئنيح يدؤيف لوهجم قبسألا انهو «دجاسملا قبسأل ةعمجلاف
 .اهدعب رهظلا ةماقإو اهلك عمجلا نالطب

 لهو ليلعتلا اذه وأ ليلدلا اذه مكل نيأ نم :ءالؤهل لوقنف
 ءال :باوجلا ؟رظنلا نم حيحص ىلع وأ ةنسلا نم ساسأ ىلع ينب

 هللا لوقل حيحص عمجلا لكف ةجاحل تددعت اذإ ةعمجلا نإ لوقن لب



 مالسإلا ناكرأ ىواتف 0ك

 تاهج تدعابت اذإ دلبلا اذه لهأو .4ثَعطَتْسأ ام هَل اوقف 8 : ىلاعت
 اوقتا دق مه ةجاحلا بسحب عمجلا تددعتو دجاسملا تقاض وأ دلبلا

 «هيلع بجو امب ىتأ دقف عاطتسا ام هللا قتا نمو ءاوعاطتسا ام هللا

 ةالص يهو هلدبب يتأي نأ بجي هنإو «دساف هلمع نإ لاقي فيكف

 ْ ةا نع الدي هلا
 كش الف ةجاح نودب ةددعتم ةنكمأ يف عمجلا تميقأ اذإ امأو

 هؤافلخو يي يبنلا هيلع ناك ام فالخو «ةنسلا فالخ اذه نأ

 لوقن ال اذه عم نكلو «ملعلا لهأ رثكأ دنع مارح وهو «نودشارلا

 امنإو ةماعلا ىلع تسيل انه ةيلوؤسملا نأل ؛حصت ال ةدابعلا نإ

 ةجاح نودب ةعمجلا ددعتب اونذأ نيذلا رومألا ةالو ىلع ةيلوؤسملا

 ال نأ دجاسملا نوئشب نيمئاقلا رومألا ةالو ىلع بجي :لوقن مث نمف
 نأل اذهو «كلذ ىلإ ةجاحلا تعد اذإ الإ عمجلا ددعت يف اونذأي

 ةفلألا لصحتل تادابعلا ىلع سانلا عامتجا يف ًاريبك ًارظن عراشلل
 . ةريثكلا ةريبكلا حلاصملا نم كلذ ريغو «لهاجلا ميلعتو ةدوملاو

 امك ةيموي وأ «ةيلوح وأ «ةيعوبسأ امإ :ةعورشملا تاعامتجالاو

 لك دجاسم يف ءايحألا يف نوكت ةيمويلا تاعامتجالاف «فورعم وه

 سمح موي لك اوعمتجي نأ سانلا ىلع بجوأ ول عراشلا نأل «يح
 ففخ اذهلف «مهيلع ةقشم كلذ يف ناكل دحاو ناكم يف تارم

 . هدجسم يف يح لك مهدجاسم يف مهتاعامتجا تلعجو مهنع
 سانلا نإف .ةعمجلا موي وهف يعوبسألا عامتجالا امأ

 دجسم يف اونوكي نأ يضتقت ةنسلا تناك اذهلو «عوبسأ لك نوعمتجي
 اوماق اذإ مهرضي ال يعوبسألا عامتجالا اذه نأل ءددعتي ال دحاو



 ا ةالصلا ىواتف

 مامإ ىلع سانلا عمتجي «ةريبك ةحلصم هيفو ‹مهيلع قشي الو هب

 مهو اوفرصنيف ًادحاو ًاهيجوت مههجوي دحاو بيطخ ىلعو دحاو
 .ةدحاو ةالصو «ةدحاو ةظع ىلع

 يلوح عامتجا اهنإف دايعألا ةالص لثمف يلوحلا عامتجالا امأو

 الإ دايعألا دجاسم ددعتت نأ زوجي ال اذهلو ءدلبلا عيمجل ًاضيأ يهو

 . ةعمجلا دجاسمك كلذ ىلإ ةجاحلا تعد اذإ

 « لغتشن رحبلا يف نحنو انيلع ةعمجلا ةالص تقو ءاج 57١ نتن

 انل حصي له هنم انجرخ ةعاس فصنب رهظلل ناذألا داعيم دعبو
 ؟ةعمجلا ةالصو ناذألا

 وأ ندملا يف دجاسملا يف الإ حصت ال ةعمجلا ةالص :باوجلا
 نكي مل هنأل ؛رحب وأ ربلا يف نولغتشي ةعامج نم حصت الو «ىرقلا

 «ىرقلاو ندملا يف الإ ةعمجلا ةالص ميقي نأ هي لوسرلا يده نم
 ميقي نكي ملو ةديدعلا مايألا رفاسُي مالسلاو ةالصلا هيلع ناك دقف

 نولقتنت مكنكلو «نيرقتسم ريغ رحبلا يف نآلا متنأو .ةعمجلا ةالص

 نمي ئللاق. نادلبلا قلو :ناطوألا لإ :ةوعجرثو الامشو انيمي

 ةالصلا رصق مكلو «ةعمجلا ةالص نود رهظلا ةالص وه امنإ مكيلع

 . نيرفاسم متنك اذإ ةيعابرلا
 36 :E 23 دا د داو

 ةالصلا ىلإ ءاج اذإ ةعمج ا 0 مومأملا لعفي ادام ۲١ سل

 ؟نيتنثا يلصي مأ ًاعبرأ يضقي له .ريخألا دهشتلا يف مامإلاو



 مالسإلا ناكرأ ىواتف 2

 موي ريخألا دهشتلا يف مامإلاو ناسنإلا ءاج اذإ :باوجلا

 لوقل ءًارهظ يلصيو مامإلا عم لخديف «ةعمجلا هتتاف دقف ةعمجلا
 ةالصلا نم ةعكر كردأ نم» :ملسو هلآ ىلعو هيلع هللا لص يبنلا

 م كلذ نم لقأ كردأ نم نأ اذه موهفم نإف “”«ةالصلا كردأ دقف

 هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع يور دقو «ةالصلل ًاكردم نكي
 كردأ دقف يأ . "”(كردأ دقف ةعمجلا نم ةعكر كردأ نم» :لاق

 . ةيناثلا ةعكرلاب ىتأو ماق اذإ ةعمجلا ةالص

 ةعمجلا ةالص يف ةبطخلا دعب مامإلا ءاعد دنع نيمأتلا له 777 سا

 ؟عدبلا نم
 يف بيطخلا ءاعد ىلع نيمأتلا «عدبلا نم اذه سيل :باوجلا

 ءهئاعد ىلع نيمأتلا بحتسي هنإف نيملسملل وعدي ذخأ اذإ ةبطخلا

 نّمؤي دحاو لك امنإو «عفترم توصو يعامج توصب نوكي ال نکل

 وأ «شيوشت كانه نوكي ال ثيح «ضفخنم توصبو «هدرفمب
 ًادرفنمو ارس بيطخلا ءاعد ىلع نّمؤي لك امنإو «ةعفترم تاوصأ

 . نيرخآلا نع

 ؟ةعمجلا موي بطخي مامإلاو يديألا عفر مكح ام ۳۲۳ س

 .۲۹۲ص هجيرخت مدقت )١(

 «97/ ةعمجلا ةالص نم ةعكر كردأ نم باب ءةعمجلا باتك «يئاسنلا (۲)

 ةعمجلا نم كردأ نم يف ءاج ام باب «ةالصلا ةماقإ باتك «هجام نبا

 05/١". ةعكر



 ةالصلا ىواتف

 سيل ةعمجلا موي بطخي مامإلاو يديألا عفر :باوجلا

 عفر نيح ناورم نب رشب ىلع ةباحصلا ركنأ دقو ءًاضيأ عورشمب
 هنإف ءاقستسالاب ءاعدلا كلذ نم ىنثتسي نكل «ةعمجلا ةبطخ يف هيدي

 ىلاعت هللا وعدي هيدي عفر هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع تبث

 ادع امو «هعم مهيديأ سانلا عفرو «ةعمجلا ةبطخ يف وهو ثيغلاب
 . ةعمجلا ةبطخ يف ءاعدلا لاح يف نيديلا عفر يغبني ال هنإف كلذ

 ؟ةيبرعلا ةغللا ريغب ةبطخلا مكح ام "754 س
 ةعمجلا بيطخل زوجي ال هنأ ةلأسملا هذه يف حيحصلا :باوجلا

 ءالؤه ناك اذإف «هريغ نورضاحلا مهفي ال يذلا ناسللاب بطخي نأ

 بطخي هنإف ةيبرعلا ةغللا نوفرعي الو برعب اوسيل الثم موقلا
 وه ةبطخلا نم دوصقملاو «مهل نايبلا ةليسو وه اذه نأل «مهناسلب
 نأ الإ .مهداشرإو مهظعوو «دابعلل ىلاعتو هناحبس هللا دودح نایب
 «موقلا ةغلب رسفت مث «ةيبرعلا ةغللاب نوكت نأ بجي ةينآرقلا تايآلا

 اَنْلَسْرأ امو 9 : ىلاعت هلوق مهتغلو موقلا ناسلب بطخي هنأ ىلع لديو
0 

 ٤(. :ةيآلا «ميهاربإ ةروس) . € مه تيبس هموم ناسي الإ ٍلوُسَر نم
 همهفي يذلا ناسللاب نوكت امنإ نايبلا ةليسو نأ ىلاعت هللا نيبف

 . نوبطاخملا
a0و 2 دا دا  

 لاجرلل ماع وه له اهل لمجتلاو ةعمجلا لسغ 775 س

 رضحي يذلا وه هنوكل لجرلاب ةصاخ ماكحألا هذه : باوجلا



 مالسإلا ناكرأ ىواتف 1

 الف ءاسنلا امأ «جورخلا دنع لّمجتلا هنم بلطي يذلا وهو «ةعمجلا

 هندب يف دجو اذإ هل يغبني ناسنإ لك نكلو «كلذ نهقح يف عرشي
 ناسنإلل ىغبني ىتلا ةدومحملا رومألا نم كلذ نإف «هفظني نأ ًاخسو
 0 .اهعدي ال نأ

 نأل «عفني الف نيموي وأ مويب اهلبق ةعمجلل لاستغالا امأ
 عولط نيب ام وهو «ةعمجلا مويب هصخت كلذ يف ةدراولا ثيداحألا
 نأ يغبني يذلا لاستغالا لحم وه اذه «ةعمجلا ةالص ىلإ رجفلا

 لسغ نع ءىرجي الو عفني الف نيموي وأ مويب اهلبق امأو «نوكي
 . ةعمجلا

 . قيفوتلا يلو هللاو

 نذؤي نذؤملاو ةعمجلا موي دجسملا ناسنإلا لخد اذإ ۲۲١ س

 ؟نذؤملا عباتي وأ دجسملا ةيحت يلصي لهف يناثلا ناذألا

 موي دجسملا لخد اذإ لجرلا نأ ملعلا لهأ ركذ :باوجلا
 لغتشي الو دجسملا ةيحت يلصي هنإف يناثلا ناذألا عمسي وهو ةعمجلا
 نأل «ةبطخلا عامتسال غرفتيل كلذو «هتباجإو نذؤملا ةعباتمب
 . بجاولا محازت ال ةنسلاو «ةنس نذؤملا ةباجإو «بجاو اهعامتسا

 # عن ل

 ؟ةعمجلا موي فوفصلا ىّصختي نميف مكتليضف يأر ام ۳۲۷ سس
 ةبطخ ءانثأ فوفصلا نيب نيراملا سالجإ بجي :باوجلا

 كلذ ىلوتي نأ ىلوألاو «ريشي وأ هبوث رجي نكلو «مالك نودب ةعمجلا
 ىطختي الجر ىأر ثيح لعفي ب لوسرلا ناك امك هسفن بيطخلا



 ةالصلا ىواتف

 . ''”«تيذآ د قف سلجا» : هل لاقف ةعمجلا موي بطخي وهو سانلا باقر
 # د #%

 ؟ًاضيأ درلا مكح امو ؟بطخب مامإلاو مالسلا مكح ام ۳۲۸ س
 نيتعكر يلصي هنإف بطخي مامإلاو ءاج اذإ ناسنإلا :باوجلا

 هذه يف سانلا ىلع مالسلاف ءدحأ ىلع ملسي الو سلجيو نيتفيفخ

 موي تصنا كبحاصل تلق اذإ» :لوقي يب يبنلا نأل مرح لاحلا
 سم نم» :لاق كلذكو . ”(توغل دقف بطخي مامإلاو ةعمجلا

 وغللا نم ًائيش ىتأ يذلا هانعم يغاللاو . ””ىغل دقف ىصحلا

 اذهلو «ةعمجلا باوثل ًاتوفم هنم لصح يذلا وغللا اذه نوكي امبرو
 دحأ كيلع ملس اذإو . “«هل ةعمج الف ىغل نمو» : ثيدحلا يف ءاج

 هلاق ول ىتح مالسلا كيلعو لقت ال ظفللاب مالسلا هيلع درت الف

 نإو ءاهب سأب الف هتحفاصم امأ «مالسلا كيلعو لقت الف ءظفللاب

 نإ :لاق ملعلا لهأ ضعب نأ عم «ةحفاصملا مدع ًاضيأ ىلوألا ناك

 بجاو نأل ؛مالسلا دري نأ هل سيل هنإ حيحصلا نكلو مالسلا در هل

 هل سيل لاحلا هذه يف ملسملا نإ مث ءدرلا بجاو ىلع مدقم عامتسالا
 . هيلإ مهعامتسا بجي امع سانلا لغشي كلذ نأل ؛ ملسي نأ قح

 «ةعمحلا موي سانلا يطخت نع يهنلا يف ءاج ام باب «ةالصلا ةماقإ باتك «ةجام نبا )١(

 . ۱۸۸/٤ دمحأ مامإلا

 )4۳٤(« بطخي مامإلاو ةعمجلا موي تاصنإلا باب /ةعمجلا باتك :يراخبلا هجرخأ (؟)
 )80١(. ةبطخلا يف ةعمجلا موي تاصنإلا يف باب /ةعمجلا باتك : ملسمو
 باوبأ :يذمرتلاو )25١5« ةعمجلا لضف باب /ةالصلا باتك :دواد وبأ هجرخأ (۳)

 .(59/) ةعمجلا موي ءوضولا يف ءاج ام باب /ةالصلا

 )٤( ةعمجلا لضف باب /ةالصلا باتك :دواد وبأ هجرخأ )١١81١(.
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 . بطخي مامإلاو مالسلل ءادتبا الو در ال هنأ باوصلاف

 تل اني لق

 ؟اهل ةنيعم ةغيص كانه لهو ؟ديعلا موي ةئنهتلا مكحام 79 نب

 لب «ةنيعم ةغيص اهل سيلو «ةزئاج ديعلاب ةئنهتلا : باوجلا
 .امثإ نكي ملام «زئاج وهف سانلا هداتعا ام

FFانت ني  

 ؟ديعلا ةالص مكح ام م سل

 زوجي ال هنأو «نيع ضرف ديعلا ةالص نأ ىرأ يذلا : باوجلا

 لب ءابب رمأ يئ يبنلا نأل ؛اهروضح مهيلع لب اهوعدي نأ لاجرلل
 رمأ لب «ديعلا ةالص ىلإ نجرخي نأ رودخلا تاوذ قتاوعلا ءاسنلا رمأ

 اذهو «ىلصملا نلزتعي نكلو «ديعلا ةالص ىلإ نجرخي نأ ضّيحلا
 رايتخا وه حجارلا هنإ تلق يذلا لوقلا اذهو ءاهدكأت ىلع لدي
 .- هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش

 ىلع ليلدلا مدعل ىضقت ال تتاف اذإ ةعمجلا ةالصك اهنكلو

 تتاف اذإ ةعمجلا ةالص نأل ؛ءيش اهلدب ىلصي الو ءاهئاضق بوجو

 امأ ءرهظ تقو تقولا نأل ؛ًارهظ اهلدب ناسنإلا ىلصي نأ بجي

 . ضقت ال انإف تتاف اذإف دبعلا ةالض
 نأو «لجو زع هللا اوقتي نأ نيملسملا يناوخإل يتحيصنو

 سانلا ةيؤرو «ءاعدلاو ريخلا ىلع لمتشت يتلا ةالصلا هذبب اوموقي
 عامتجا ىلإ اوعد سانلا نأ ولو «مهءاحتو مهفالتئاو ءًاضعب مهضعب

 لوسرلا مهاعد دقو فيكف نيعرسم هيلإ نولصي نم تيأرل وهل ىلع
 هللا باوث نم اهب نولاني يتلا ةالصلا هذه ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع
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 اذإ :ءاسشلا لفغ بح نکلا «ةدعوي ةنوقحشي ام لاعثو قاتم

 يف نكي نأو «لاجرلا لحم نع ندعبي نأ ةالصلا هذه ىلإ نجرخ

 تالمجتم نجرخي الأو «لاجرلا نع ديعبلا دجسملا فرط

 مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا رمأ امل اذهلو «تاجربتم وأ «تابيطتمو

 اهل نوكي ال انادحإ هللا لوسر اي :نلق هنلأس اهيلإ جورخلاب ءاسنلا

 وأ ةءالملا بابلجلاو . "”«اهبابلج نم اهتخأ اهسبلتل» :لاق «بابلج
 ؛ ةببلجتم ةأرملا جرخت نأ دبال هنأ ىلع لدي اذهو «ةءابعلا هبشي ام

 لقي مل بابلج اهل نوكي ال ةأرملا نع لئس امدنع هيب لوسرلا نأل
 يغبنيو ««اهبابلج نم اهتخأ اهسبلتل» :لاق لب عيطتست امب جرختل
 ءاسنلا صخي نأ لاجرلا بطخ اذإ  ديعلا ةالص مامإ ينعأ  مامإلل

 ةبطخ نعمسي َّنك اذإ امأ «لاجرلا ةبطخ نعمسي ال ّنك اذإ ةبطخب
 ةصاخ ماكحأب ةبطخلا ليذي نأ ىلوألا عم نكلو «ةيفاك اهنإف لاجرلا

 لاجرلا بطخ نيح ةي يبنلا لعف امك «نهركذيو نهظعي ءاسنلاب
 . نهركذو نهظعوف ءاسنلا ىلإ لوحت ديعلا ةالص يف

 7 دز
23 9 

 . نيروجأم انوتفأ ؟دلبلا يف ديعلا ةالص ددعت مكح ام ماما س

 تعد اذإ امك «سأب الف كلذ ىلإ ةجاحلا تعد اذإ :باوجلا

 نزلا يف كَم َلَعَج امو :لوقي ىلاعت هللا نأل «ةعمجلا ىلإ ةجاحلا
 اذه نم مزل ددعتلاب لقن مل اذإو .(۷۸ :ةيآلا «جحلا ةروس) € جرح ّنِم
 .ديعلا ةالصو «ةعمجلا ةالص نم سانلا ضعب نامرح

 95(2 7 5) نيملسملا ةوعدو نيديعلا ضئاخلا دوهش باب /ضيحلا باتك : يراخبلا هجرخأ )۱(

 )۸۹١(. نيديعلا يف ءاسنلا جورخ ةحابإ ركذ باب /نيديعلا ةالص باتك :ملسمو
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 ءىجب نوكيو «دلبلا عستت نأ ديعلا ةالصل ةجاحلا لاثمو

 . ًاقاش يناثلا فرطلا ىلإ فرطلا نم سانلا
 .دحاو عضوم يف الإ ماقت ال اهنإف ددعتلل ةجاح نكي مل اذإ امأ

% * % 

 ؟نيديعلا ةالص ةيفيك ام ٠۳۲ س

 سانلا مؤيو مامإلا رضحي نأ نيديعلا ةالص ةيفيك :باوجلا

 تس اهدعب ربكي مث «مارحإلا ةريبكت ىلوألا يف ربكي نيتعكرب
 يفو «ىلوألا ةعكرلا يف «ق» ةروس أرقيو «ةحتافلا أرقي مث «تاريبكت
 سمح ربكي مايقلا يف ىهتنا اذإف ًاربكم موقيس ماق اذإ ةيناثلا ةعكرلا
 قشناو ةعاسلا تبرتقا» ةروس مث «ةحتافلا ةروس أرقيو «تاريبكت

 « ”نيديعلا يف امهب أرقي هيب يبنلا ناك ناتروسلا ناتاهف «رمقلا

 ثيدح كاتأ له»ب ةيناثلا يفو حبسب ىلوألا يف أرق ءاش نإو

 نيتروس يف ناكرتشي نيديعلاو ةعمجلا نأ ملعاو . "”«ةيشاغلا

 حبس :امه اهيف ناكرتشي ناتللا ناتروسلاف نيتروس يف ناقرتفيو

 «ق» نيديعلا يف امه اهيف ناقرتفي ناتللا ناتروسلاو «ةيشاغلاو

 ءايحإ مامإلل يغبنيو «نوقفانملا»و «ةعمجلا» ةعمجلا يفو «تبرتقا»و

 اذإ اهوركنتسي الو نوملسملا اهفرعي ىتح روسلا هذه ةءارقب ةنسلا

 ةبطخلا نم ًائيش صخب نأ يغبنيو «ةبطخلا بطخي اذه دعبو «تعقو
 ام نع نهاهنيو هب نمقي نأ يغبني امب نهرمأي ءاسنلا ىلإ ههجوي

 )١( نيديعلا ةالص يف هب أرقي ام باب «نيديعلا باتك «ملسم هجرخأ )٠٠۷( .

 )۲( ةعمجلا ةالص يف أرقي ام باب «ةعمجلا باتك «ملسم هجرخأ )/09(.
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 . 4َ يبنلا لعف امك هنبنجتي نأ يغبني
 % اح %

 ةالصلا لبق ديعلا موي يف ندملا ضعب يف مامإلا موقي ۳۳۳ س

 اذه يف مكحلا امف .هعم نولصملا ربكيو ربكملا لالخ نم ريبكتلاب

 ؟لمعلا
 لَك يبنلا نع درت ل لئاسلا اهركذ يتلا ةفصلا هذه : باوجلا

 .هدحو ناسنإ لك ربكي نأ ةنسلاو «هباحصأو

 كف دي دك

 ؟هتفص امو ؟ديعلل ريبكتلا ئدتبي ىتم 775 س

 رخآ سمشلا بورغ نم ءىدتبي ديعلا موي ريبكتلا :باوجلا
 .ديعلا ةالصل مامإلا رضحي نأ ىلإ ناضمر نم موي

 هللاو هللا الإ هلإ ال ءربكأ هللا ءربكأ هللا :لوقي نأ هتفصو
 هللا ءربكأ هللا ءربكأ هللا :لوقي وأ .دمحلا للو «ربكأ هللا «ربكأ

 .دمحلا هللو ءربكأ هللا ءربكأ هللا ءربكأ هللاو ءهللا الإ هلإ ال ءربكأ
 ءزئاج كلذ لك نيترم وأ «تارم ثالث ريبكتلا لوقي نأ امإ ينعي

 قاوسألا يف لاجرلا اهب رهجيف ةريعشلا هذه رهظت نأ يغبني نكلو

 .رارسإلا نهقح يف لضفألا نإف ءاسنلا امأ «تويبلاو دجاسملاو
 انف دي رك

 ؟فوسخلاو فوسكلا ةالص مكح ام 7 نب

 روهمج دنع ةدكؤم ةنس فوسخلاو فوسكلا ةالص :باوجلا

 ءاهب رمأ دق كك يبنلا نأ كش الو «ةبجاوب تسيلو «ملعلا لهآ
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 ا س
 . اهرئاظن نع ةجراخ ةميظع ةالص ىلص هنأو ءاهل عزف هنأو

 ىلع وأ «نايعألا ىلع امإ اهبوجو ىلإ ملعلا لهأ ضعب بهذو
 رمألا يف لصألاو .كلذب هيب يبنلا رمأب اولدتساو «ةيافكلا

 ءاهتيمهأ ىلع لدي ام نئارقلا نم رمألا اذهب فتحا هنأبو «بوجولا
 ًابجاو ناكف ءاهيابسأ تدقعنا ةبوقعل لجو زع هللا نم راذنإ األو

 يتلا ةبوقعلا هذه ببسب لجو زع هللا ىلإ اوعرضي نأ دابعلا ىلع
 ْ يملا اا

 لقأو «يرظنلاو يرثآلا هليلد يف يوق لوقلا اذه نأ كش الو
 ؛روهمجلا امأ ءاهيف هارن ام اذه «ةيافك ضرف نوكت نأ اهلاوحأ

 ةالصلا هيلع يبنلا لوق الإ بوجولا نع فراص ليلد مهل سيلف
 تاولصلا : يأ  اهريغ يلع له :, اق نيح لجرلل مالسلاو
 ريغ بوجو يفني ال اذهو « “«عوطت نأ الإ ءال» :لاق ؟ سمخلا

 نم دارملا نوكيو «هبجوي ببس دجو اذإ سمخلا تاولصلا هذه
 تاولصلا نم :يأ ؛«ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق يف يفنلا

 ؛ببسب ةقلعملا تاولصلا امأو «ةليللاو مويلا يف رركتت يتلا ةبتارلا

 .اهبوجو يفني ال ثيدحلا اذهف
 لغ اما ةت لا وا برخو صرت يذلا نآ ةضالتلاو

 . ةيافكلا لعغوأ «نايعألا

 2 2 2 35 3ے

 ؟اهيضقي فيكف فوسخلا ةالص نم ةعكر هتتاف نم ۲۲٣٣ سل

 باتك :ملسمو «(557) مالسإلا نم ةاكزلا باب /ناميإلا باتك :يراخبلا هجرخأ )١(

 )١١(. مالسإلا ناكرأ دحأ يه يتلا تاولصلا نايب باب /ناميإلا
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 mm) ب 758593
 نع تبث دقف فوسخلا ةالص يف ةعكر هتتاف نم :باوجلا

 مكيلعو ةالصلا ىلإ اوشماف ةماقإلا متعمس اذإ» : لاق هنأ ايب يبنلا

 مكتاف امو ءاولصف متكردأ امف ءاوعرست الو ءراقولاو ةنيكسلا

 ام بسح ىلع اهمتي فوسخلا نم ةعكر هتتاف يذلا اذهف . '«اومتأف

 عرفتي لاؤسلا اذهو .«اومتأف» : لک هلوق ٍمومعل ءمامإلا اهالص

 عوكرلا هتاف نميف وهو سانلا نم ريثك دنع ًالاكشإ رثكأ لاؤس هيلع

 هتتاف دقف ةعكرلا نم لوألا عوكرلا هتاف نمف ؟ةعكرلا يف لوألا

 لوألا اهعوكر هتاف يتلا ةعكرلا يضقي مامإلا ملسي امدعبو «ةعكرلا
 .«اومتأف مكتاف امو» : كي هلوق مومعل اهلك

 # مي ل د 2

 له «ءاقستسالا ةالص دعب ءاعدلا ءانثأ ءادرلا ليوحت ۳۳۷ س
 امو ؟جورخلا لبق تيبلا يف نوكي مأ ءاعدلل مايقلا دنع نوكي

 . مكيف هللا كراب انوديفأ ؟هبلق نم ةمكحلا

 لاح نوكي ءاقستسالا ءانثأ ءاعدلا يف ءادرلا بلق :باوجلا

 ثالث ليصحت هنم ةمكحلاو «ملعلا لهأ كلذ ركذ امك «ةبطخلا

 : دئاوف

 . الع ىبنلاب ءادتقالا : ىلوألا

 ىلإ طحقلا لوحتي نأب لجو زع هللا ىلع لؤافتلا : ةيناثلا
 .ءاخرو بصخ

 نع فارصنإلا نم هلاح بلقي نأ ءرملا نم ةراشإ هنأ : ةثلاثلا

 باتك : ملسمو «(2577) . . .ةالصلا ىلإ ىعسي ال باب /ناذألا باتك :يراخبلا هجرخأ )١(

 . ةنيكسو راقوب ةالصلا نايتإ بابحتسا باب /دجاسملا
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 ےس چ
 لجو زع هللا ىلع لابقإلا ىلإ «هتيصعم يف عوقولاو «لجو زع هللا
 سابل ههبشو ءادرلاو 2« ىونعم سابل ىوقتلا نأل ‹هتعاط مازتلاو

 هذهو يونعملا ءادرلا بلقب مزتلي يسحلا سابللا هبلقب هنأكف «يسح

 . ةديج ةبسانم

 ف د +

 امف ءرطملا لزنل اوثيغتست 3 مل ول :لوقي سانلا ضعب ۳۳۸ سل

 ؟كلذ يف مكلوق
 هللا نإف <« E ماةللات ل يعلو لن : باوجلا

 رفاغةروس) رل بس وغدا مك در در لاقو #9 : لوقي - لجو زع -

 سانلا ملعيل هلضف رخؤي دقو ميكح ىلاعتو هناحبس هللاو 6١( :ةيآلا

 ببس لعجيو «هيلإ الإ هللا نم أجلم ال هنأو «هيلإ مهراقتفا ةدش
 ىلاعت هللف اورطم ملو سانلا اعد اذإو «سانلا ءاعد وه رطملا لوزن

 هدابعب محرأو .مكحأو «ملعأ ىلاعتو هناحبس وهف .ةمكح كلذ يف

 وعدي مث « لصحي الو ءيشب ناسنإلا وعدي ام ًاريثكف «مهسفنأب مهنم

 باجتسي» : يي يبنلا لاق دقو «لصحي الو وعدي مث .لصحي الو
 ذئنيحو . يل بجتسي ملف توعد لوقي «لجعي مل ام مكدحأل
 هللا وعدي ال ناسنإلا نأ عم - هللاب ذايعلاو  ءاعدلا عديو رسحتسي

 ىلع ىعادلا ناسنإلاف «ةدابع ءاعدلا نأل ءاهيلع بيثأ الإ ةملكب
 مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع ثيدحلا يف ءاج لب «حبار لاح لك
 امإو «هل باجتسي نأ امإ «لاصخ ثالث ىدحإ هل لصحي اعد نم نأ

 )١( لجعي مل ام دبعلل باجتسي باب /تاوعدلا باتك :يراخبلا هجرخأ )1۳٤١(«

 لجعي ملام يعادلل باجتسي هنأ نایب باب /ءاعدلاو ركذلا باتك : ملسمو . . . )3775( .
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 7D 7 275ب65دا
 موي هل رخدت نأ امإو ءمظعأ وه ام ءوسلا نم هنع فرصي نأ

 . “ةمايقلا
 هللا ىلإ بوتي نأ ةرابعلا كلتل لئاقلا خألا ىلإ يتحيصن هجوأ ينإو

 . هللا ةداحمو ءاعدلاب ىلاعت هللا رمأل داضم ميظع بنذ اذه نإف- لجو زع -

 ناكملا يف نفدي نأ تام اذإ يصوي نميف مكيأر ام ۳۳۹ س

 ؟ةيصولا هذه ذفنت له «ينالفلا
 هلعلف ؟ناكملا اذه راتخا اذال لأسي نأ دبال :ًالوأ : باوجلا

 عم هب كرشي حيرض بنج ىلإ وأ «بوذكم حيرض بنج ىلإ هراتخا
 ذيفنت زوجي ال اذهف «ةمرحملا بابسألا نم كلذ ريغل وأ «هللا

 .ًاملسم ناك نإ نيملسملا عم نفديو «هتيصو
 ىلإ لقني نأ ىصوأ لب «ضرغلا اذه ريغل ىصوأ ناك اذإ امأ

 كلذ يف نكي مل اذإ هتيصو ذفنت نأ جرح ال اذهف هيف شاع يذلا هدلب

 الإ لقني ال ثيحب لاملل فالتإ كلذ يف ناك اذإف «لاملل فالتإ

 - ىلاعت هللا ضرأو ذئنيح هتيصو ذفنت ال اهنإف ةريثك مهاردب
 . نيملسم ضرأ ضرألا تمادام «ةدحاو

 ؟نيقلتلا تقو ىتم ۲٤١ سد

 همع توم دنع مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لعف امك هللا الإ هلإ ال

 )١( كلذ ريغو جرفلا راظتنا يف باب /تاوعدلا باتك :يذمرتلا هجرخأ )701/7( .



 مالسإلا ناكرأ ىواتف

ÊZ) 
 جاحأ ةملك هللا الإ هلإ ال لق «مع اي» : لاقف هرضح ثيح بلاط يأ

 اذه لقي مل هللاب ذايعلاو - بلاط ابأ همع نكلو ««هللا دنع اهب كل

 كلا لع تاو

 نع ثيدحلا توبث مدعل ةعدب هنإف نفدلا دعب نيقلتلا امأو

 دواد وبأ هاور ام لعفي نأ ىغبني يذلا نكلو «كلذ يف ةي ىبنلا

 :لاقو هيلع فقو تيملا نفد نم غرف اذإ هلك يبنلا ناك ثيح
 امأو . “لاسي نالا هنإف تيبثتلا هل اولأساو مكيخأل اورفغتسا»
 .هل لصأ ال ةعدب اذهف ربقلا يف هنيقلت وأ ربقلا دنع ةءارقلا

 ا د 2
CS CS 2 

 لوصو لجأل هنفد نع تيملا رخؤي نم يف مكيأر ام ۳٤١ سب

 ؟ةديعب نكامأ نم براقألا ضعب

 لوقل .هزيهجت يف عارسإلاو ةردابملا تيملا يف عورشملا :باوجلا

 ءهيلإ اهنومدقت ٌريخف ةحلاص كت نإف «ةزانجلاب اوعرسأ» : لَك يبنلا
 نأ يغبني الو . "”(مكباقر نع هنوعضت رشف كلذ ىوس كت نإو

 «ةريسي تاعاس الإ مهللا ءهلهأ ضعب روضح لجأ نم تيملا رخؤي

 نأ مهنكمي هنإف لهألا ءاج اذإو «ىلوأ هزيهجت يف ةردابملاف الإو

 يتلا ةأرملا ربق ىلع ىلص نيح ةي يبنلا هلعف امك هربق ىلع اولصي

 ءملسمو 2175 هللا الإ هلإ ال توملا دنع كرشملا لاق اذإ باب ءزئانجلا باتك «يراخبلا ١(

 . 75 توملا هرضح نم مالسإ ةحص ىلع ليلدلا باب ناميإلا باتك

 . ۲۲١" فارصنالا تقو يف تيملل ربقلا دنع رافغتسالا باب «زئانجلا باتك «دواد وبأ (۲)

 ةعرسلا باب زئانجلا يف ملسمو ء١١١٠ ةزانجلا يف ةعرسلا باب ءزئانجلا باتك «يراخبلا (©)

 . ٩٤ 5 ةزانجلا يف



 ةالصلا ىواتف

 (اهريق ىلع ينولد» :لاقف هوربخجي مو اهونفدف «دجسملا مقت تناك

 . "”اهيلع ىلصف هولدف
 دا 3 07
5 29 5 

 اوعمتجيل هئاقدصأو هئابرقأل ام صخش ةافوب رابخإلا ۳٤١ س
 ؟حابم كلذ نأ مآ عونمملا يعنلا يف كلذ لخدي له « هيلع ةالصلل

 الع ىبنلا ىعن اذهلو «حابملا ىعنلا نم اذه :باوجلا

 مقت تناك يتلا ةأرملا يف لاقو « “هيف تام يذلا مويلا يف يشاجنلا

 تومي رابخإلاف« . ينومتنذآ متنك اله» : لاقف كلذب مالسلاو ةالصلا

 امم كلذ نأل ءهب سأب ال هيلع نولصملا رثكي نأ لجأ نم صخشلا

 نأ مهمه نه هيوذو هلهأ رابخإ كلذكو «ةنسلا هلثم 2 تدرو

 . جرح هيف سيل هيلع ةالصلل اوعمتجي
 0 د

USو 2  

 الع ىفطصملا نع تدرو ىتلا ةحيحصلا ةفصلا ىه ام ”57 سد

 ۰ ؟تيملا لسغ يف
 ناسنإلا نأ وه تيملا لسغ يف ةعورشملا ةفصلا :باوجلا

Ga 
 فظنيو ةقرخ لبي امنإو «هفنأ الو همف ءاملا لخدي ال هنأ الإ هئضويو

 زئانجلا يف ملسمو «(۱۳۳۷) نفدي امدعب ربقلا ىلع ةالصلا باب ءزئانجلا باتك «يراخبلا )١(

 . ٠٥١ ربقلا ىلع ةالصلا باب

 زئانجلا يف ملسمو )٠٠٤١(. تيملا لهأ ىلإ ىعني لجرلا باب «زئانجلا باتك «يراخبلا (5)

 . 40١ ةزانجلا ىلع ريبكتلا باب
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 وه ردسلاو) ردسب كلذ نوكيو دسجلا ةيقب لسغي مث ءاهب همفو هفنأ

 هل نوكي ىتح ديلاب برضي مث ءاملاب عضوي مث قدي «(فورعملا
 ةيقب لسغيو «ةيحللاو سأرلا اهب لسغيو ةوغرلا ذخؤتف «ةوغر
 ةلسغلا يف لعجيو ءًاريثك هفظني كلذ نأل ؛ردسلا لضفب ندبلا

 هدئاوف نم ءاملعلا لاق «فورعم بيط روفاكلاو ءًاروفاك ةريخألا

 . ماوهلا هنع درطيو دسجلا بلصي هنأ

 يتلا لوقل هلنيغ ديزي هنإف ‹«خسولا ريثك تيملا ناك اذإو

 رثكأ وأ .ًاسمخ وأ «ًاثالث اهنلسغا» :هتنبا نلسغي يتاللا ءاسنلل هك
 . هنفك يف هعضيو هفشني اذه دعب مث . "”(كلذ نتيأر نإ كلذ نم

 وأ فلتت مدهلاو قئارحلاو تارايسلا ثداوح يف ًانايحأ ۳ ٤ ٤ سن

 سأرلاو دلا ةريسي عطق الإ دج وي ال نايحأو ناسنإلا ءازجأ دقفت

 ؟لسغت لهو ؟ءازجألا هذه ىلع ة ةالصلا عرشي له

 دقو تدجو اذإ لجرلاو ديلا لثم ةريسيلا ءازجألا :باوجلا

 انيلص اننأ ول لثم ءاهيلع ىلصي ال هنإف لبق نم اهبحاص ىلع ٍلَص
 هلجر ىلع انرثع كلذ دعب مث «لجر الب هنكلو هانفدو صخش ىلع

 . تيملا ىلع يلص دق هنأل ؛اهيلع ىلصي الو نفدت اهنإف
 هئاضعأ نم ٌوضع دجو امنإو «تيملا ةلمج دجوي مل ناك اذإ امأ

 ىلع ىلصي هنإف ءدجوي مل همسج ةيقبو «هدي وأ «هلجر وأ «هسأرك

 . نفدي كلذ دعب مث نفكيو لسغي نأ دعب دوجوملا اذه

 )١( تيملا لسغ باب «زئانجلا باتك «يراخبلا هجرخأ )٠١١۳(.



 ةالصلا ىواتف
 0 07بخ+قخمل
 ةتس طقسلا اذه رمع ناكو اهلمح يف تطقسأ ةأرما "40 س

 موصت تناك كلذ عمو ةبعتمو ةقاش لامعأب موقت تناكو ‹ رهشأ

 اهنطب يف طقسلا اذه توم نوكي نأ ىشخت يهو ‹ناضمر رهش
 هيلع لصُب مو نِفُد كلذ عمو «لامعألا كلت هببس هعضو لبق

 عفدت يكل لعفت نأ ةأرملا ىلع اذامو ؟هيلع ةالصلا كرت مكح امف

 مكدافأ انوديفأ ؟طقسلا توم نم اهرواست يتلا كوكشلا هذه

 . هللا

 «لسغي نأ بجي هنإف رهشأ ةعبرأ غلب اذإ طقسلا :باوجلا

 امك «حورلا هيف تخفن ةعبرألا غلب اذإ هنأل :ةيلع فلو «نفكيو

 :لاق هنع هللا يضر  دوعسم نب هللادبع ثيدح كلذ ىلع لدي

 عمجي مكدحأ نإ) :قودصملا قداصلا وهو هيك هللا لوسر انثدح

 مث «كلذ لثم ةقلع نوكي مث «ةفطن ًاموي نيعبرأ همأ نطب يف هقلخ

 خلإ 1( جورلا هيف حيتيف كلا هبلإ معي مد .كلذ لثم ةغضم نكي

 طقس اذإف ءرهشأ ةعبرأ يأ :ًاموي نورشعو ةئام هذهف . ثيدحلا

 عم ةمايقلا موي رشحي فوسو «هيلع ّلصُيو «نفكيو «لسغي هنإف
 . سانلا

 الو «.نفكي الو «لسغي ال هنإف رهشأ ةعبرألا نود ناك اذإ امأ

 . ناسنإب سيلو محل نم ةعطق هنأل ؛ناكم يأ يف نفديو «هيلع ىلصُي

 بجاولاف رهشأ ةتس غلب دق لاؤسلا يف روكذملا طقسلا اذهو

 مهنأ نم لاؤسلا يف ركذ ام ىلع ءانبو «هيلع ىلصيو نفكيو لسغي هنأ

 .ردقلا باتك (1757) مقر ملسمو «قلخلا ءدب يف (۳۲۰۸) مقر يراخبلا هجرخأ )١(
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CGحس  
 «هنوفرعي اوناك نإ هربق ىلع نآلا اولصي نأ مهيلع نإف هيلع اولصي مل
 . هيلع طقف دحاو ةالص ىفكتو «بئاغلا ةالص هيلع اولص الإو

 الا هله نافاس طقس ناو هنأ كركشل ااو
 ةنجألا تومت ام ًاريثكو .لاب ىلع اهل أرطت نأ يغبني الو ءاهل رثأ ال

 هذه نع هتنتلف «ءيش كلذ يف اهيلع سيلو «مهتاهمأ نوطب يف

 . ملعأ هللاو . اهتايح اهيلع ردكت يتلا سواسولاو كوكشلا

3 

 ؟ةزانجلا ةالص ةفصام "55 سن

 «مامإلا مامأ عضوي نأ لجرلل ةبسنلاب اهتفص :باوجلا

 ةنسأر كغ فق ًاريغص وأ ًاريبك ناك ءاوس هسأر دنع مامإلا فقيو

 ةريصق ةروس اهعم أرق نإو «ةحتافلا أرقي مث «ىلوألا ةريبكتلا ربكيو

 ربكي مث «ةنسلا نم هنأ ىلإ ملعلا لهأ ضعب بهذ دق لب «سأب الف

 ىلع لص مهللا» مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا ىلع يلصيف ةيناثلا
 «ميهاربإ لآ ىلعو «ميهاربإ ىلع تيلص امك دمحم لآ ىلعو «دمحم

 تكراب امك «دمحم لآ ىلعو «دمح ىلع كراب مهللا «ديجم ديمح كنإ
 ةثلاثلا ربكي مث .«ديجم ديمح كنإ «ميهاربإ لآ ىلعو «ميهاربإ ىلع

 ءانتيمو انيحل رفغا مهللا :هنمو هيي يبنلا نع درو امب وعديف
 نم مهللا ءاناثنأو انركذو ءانريبكو انريغصو ءانبئاغو اندهاشو

 نانا لك نوم اج فر ور «مالسإلا ىلع هيحأف انم هتييحأ
 عّسوو «هلزن مركأو يع بعاو «هفاعو .همح راو ءهل رفغا مهللا

 ىفنُي امك اياطخلا نم هقنو .دربلاو جلثلاو ءاملاب هلسغاو «هلخدم

 «هدعب انلضت الو «هرجأ انمرحت ال مهللا «سندلا نم ضيبألا بوثلا



 ةالصلا ىواتف

 «ةعبارلا ربكي مث لَو يبنلا نع درو امم كلذ ريغو .هلو انل رفغاو

 يفو «ةنسح ايندلا يف انتا انبر :اهدعب لوقيو :ملعلا لهآ ضعب لاق

 دق هنأل «سأب الف ةسماخ بك نإو «رانلا باذع انقو ةنسح ةرخآلا
 ركي نأ يأ ًانايحأ كلذ لعفي نأ ىغبني هنإ لب ءب ىبنلا نع تبث
 هنإف هنع تبث امو « "مالسلاو ةالصلا هيلع هنع كلذ توبثل ًاسمخ
 اذهو «ةرم اذه لعفيف «درو يذلا هجولا ىلع هلعفي نأ ءرملل ىغبني

 نع ةدحاو ةميلست ملسي مث «عبرأ ريبكتلا نأ رثكألا ناك نإو «ةرم
 ةالصلا ةفصو ءاهطسو دنع فقي هنإف ىثنأ تناك اذإ امأ «هنيمي

 . لجرلا ىلع ةالصلا ةفصك اهيلع

 نوكيف «نيبترم اونوكي نأ يغبني هنإف زئانج ةدع عمتجا اذإو

 ءاسنلا مث ء«روكذلا لافطألا مث «نوغلابلا لاجرلا مامإلا يلي يذلا

 مهسوؤر امأو «بيترتلاب اذكه ءراغصلا يراوجلا مث «تاغلابلا

 يف مامإلا فوقو نوكيل ةأرملا طسو دنع ركذلا سأر لعجيف

 . عورشملا ناكملا

 نأ لضفألا نأ نونظي ةماعلا نم ريثك دجوي هنأ ةظحالم انهو

 نظي مهضعب نإ لب «مامإلا عم ةزانجلا نومدقي نيذلا سانلا فقي
 يف ةنسلا نأل ؛أطخ اذهو «مامإلا عم رثكأ وأ دحاو فقي نأ دبال هنأ

 مهل سيل ةزانجلل نومدقملا ناك اذإو «هدحو نوكي نأ مامإلا قح

 . لوألا فصلا نيبو مامإلا نيب نوفصي مهنإف لوألا فصلا يف ناكم

- 53: 

 لَك يبنلا ناك :لاقو ًاسمحخ ةزانج ىلع ربك هنأ هنع هللا يضر مقرأ نب ديز ثيدح نم )١(

 . 509/7 ربقلا ىلع ةالصلا باب /زئانجلا باتك :ملسم .اهربكي
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 تحت سلس يس ٠س:)

 وأ ةالصلل ًاكرات ناك اذإ تيملا ىلع ةالصلا مكح ام "407 س

 هميدقت هرمأ يلول زوجي لهو ؟هلاح لهجت وأ اهل هكرت يف كشي
 ؟هيلع ةالصلل

 نأ زوجي ال هنإف يلصي ال وهو تام هنأ ملع نم امأ : باوجلا
 اع لهل نيملسملا لإ ةرهدتي نإ لف لع الز هيلع لت
 ريغ يف ةرفح هل رفح نأ بجاولاو 3 مالسإلا نع دترم رفاك هنأل

 موي رش هنإف هل ةمارك ال هنأل ع ءاهيف ىمريو ةربقملا

 . فلخ نب أو «نوراقو ءناماهو «نوعرف عم ةمايقلا

 ؛ هيلع ىلصيف هيف كوكشملا وأ «نيملسملا نم لاحلا لوهجم امأ

 ال نكلو ءملسمب سيل هنأ انل نّبتي ا هنأ لصألا نأل
 ءاعدلا دنع ينثتسي نأ تيملا د ناسنإلا ناك اذإ سأب
 يف ءانثتسالا نأل ء.همحراو هل رفغاف ًانمؤم ناك نإ مهللا :لوقيف

 نأ ءادهش ةعبرأب اوتأي مل مث مهجاوزأ نومري نيذلا يف درو دق ءاعدلا

 ناك نإ هيلع هللا ةنعل نأو» ةسماخلا يف لاق هتجوز نعال اذإ لجرلا

 نإ اهيلع هللا بضغ نأو» :ةسماخلا يف ىه لوقتو «نيبذاكلا نم

 “ افلا نه ناك

 ؟اليل نفدلا زوجي لهو ؟ددحم تقو ةزانجلا ةالصل له "48 س

 ؟روبقلا ىلعو رباقملا يف ىلصت نأ زوجي لهو ؟نيعم ددع اهل لهو
 نأل كلذو «ددحم تقو اهل سيل ةزانجلا ىلع ةالصلا : باوجلا

 نفكيو لسغي هنإف ناسنإلا تام ىتمف «ددحخ تقو هل سيل توملا



 ةالصلا ىواتف

 ص ع سا
 ليل نم تقو يأ يف نفديو «راهن وأ ليل نم تقو يأ يف هيلع ىلصيو
 نم :يهو اهيف نفدلا زوجي ال هنإف تاقوأ ةثالث يف الإ «رابخ وأ
 لوزت ىتح اهمايق دنعو «حمر ديق عفترت ىتح سمشلا عولط

 ىتح بورغلل فيضت نيحو  قئاقد رشع وحنب لاوزلا لبق ينعي -
 رادقم بورغلا نيبو اهنيب نوكي نأ بورغلل اهفيضتو «برغت
 نفدلا نع يهنلاو «نفدلا اهيف لحي ال تاقوألا ةثالثلا هذهف «حمر
 ثالث» : لاق هنأ رماع نب ةبقع ثيدحل «ميرحتلل تاقوألا هذه يف

 نهيف ربقن نأو نهيف يلصن نأ ةي هللا لوسر اناهن تاعاس
 . “«اناتوم

 طقف دحاو اهيلع ىلص ول لب نيعم ددع ةزانجلا ةالصل سيلو

 . كلذ أرجأ

 ةالص ملعلا لهأ ىنثتسا كلذلو «ةربقملا يف ىلصت نأ زوجيو

 ىلصت نأ زوجي هنإ :اولاقو «ةربقملا يف ةالصلا نع يهنلا نم ةزانجلا
 نع تبث دقو «ربقلا ىلع ةالصلا زوجت امك «رباقملا يف ةزانجلا ةالص

 مقت تناك يتلا ةأرملا ربق ىلع ىلص هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا
 : لاق هلي هللا لوسر نإ مث «ةباحصلا اهنفدف اليل تتامف دجسملا

 . "هيلع لصف هولدف «اهربق ىلع ينولد»

 طورش اهل مأ ًاقلطم بئاغلا ىلع ةالصلا عرشُت له 4
 ؟ ةنيعم

 . 058 ١/ اهيف ةالصلا نع يبن يتلا تاقوألا باب «نيرفاسملا ةالص باتك «ملسم )١(

 5٠050. ص هجيرخت مدقت (۲)



 ڪڪ مالسإلا ناكرأ ىواتف
 ىلع ةالصلا نأ ملعلا لهأ لاوقأ نم حجارلا لوقلا :باوجلا

 يف صخش تام ول امك «هيلع لصي مل نمل الإ ةعورشم ريغ بئاغلا

 رثعُي ملو داو وأ رہن : وأ رحب يف قرغ وأ ءدحأ هيلع لصُي ملو رفاك دلب

 نأ حيحصلاف هيلع لص نم امأو «هيلع ةالصلا بجي هنإف «هتثج ىلع

 ةصق يف الإ ةنسلا يف دري مل كلذ نأل «ةعورشم ريغ هيلع ةالصلا

 يبنلا هيلع ىلص كلذلف «هدلب يف هيلع لص مل يشاجنلاو «يشاجنلا
 مو لب يبنلا دهع يف ءامعزلاو ءاربكلا تام دقو « “”ةنيدملا يف كي
 يف ةعفنم هيف ناك نم :  مدملا لها نفعي لدور يي لماما لح

 «بئاغلا ةالص هيلع ىلصُي هنإف هملع وأ ءهلمع وأ «هلامب نيدلا
 َلصُي : ملعلا لهأ ضعب لاقو .هيلع ىلصُي الف كلذك نكي مل نمو
 .لاوقألا فعضأ اذهو «ًاقلطم بئاغلا ىلع

 د ني 0

 هنطب ىلع هديو هرهظ ىلع تيما نونفدي دالبلا ضعب يف ٠٠۰ س

 هبنج ىلع نفدي تيملا نأ باوصلا :هلوقب هتليضف باجأف
 امكو «ًاتاومأو ًءايحأ سانلا ةلبق ةبعكلا نإف «ةلبقلا لبقتسم نميألا

 كلذكف لَك يبنلا كلذب رمأ امك نميألا هبنج ىلع ماني ماا نأ

 هم ا ا د تيم لا

 اسھت وم نيم سالا ف وس هللا :لاعت لاق امك «ةافو امهنم لك

 ليمو تملا اهيلَع تک ىلا فليم اسما ىف تت زل يت

 ر 5 ي See ف ِ د 2 ير «زئانحلا باتك « .«ةه/ه شاجنلا ت باب < اصنألا بقاتم باتك «ىراخملا )١(

 . 5057/5 ةزانجلا ىلع ريبكتلا باب



 ةالصلا ىواتف
 E ب

 4 کرو کفش مرق تنال كلل ىف نإ ََئَسُت لم كِإ رقما
 ا شنت ب كسر اا ڪو یا 5 : ىلاعت لاقو

va a 07 مکتب ع كشر هَ کا 0227  ¥ 

 ا لع طش تلا دو نرش . € َنوُلمعَت

 . ةلبقلا لبقتسم
 «كلذ ىلوتي نم لهج نع ةجيتن ناك لئاسلا هدهاش ام لعلو

 ىلع عجضي تيملا نإ :لوقي ملعلا لهأ نم ًادحأ تملع امف الإو
 . هنطب ىلع هادي لعجتو «هرهظ

e 2 2 

 دنع تيملل ءاعدلاو روبقلا ىلع نآرقلا ةءارق مكح ام ه١ سب

 ؟ربقلا دنع هسفنل ناسنإلا ءاعدو «هربق

 ال4 يبنلا نع درت ملو ةعدب روبقلا ىلع نآرقلا ةءارق :باوجلا

 هباحصأ نعالو ءاي يبنلا نع درت مل تناك اذإو «هباحصأ نع الو

 لاق يب ىبنلا نأل ءانسفنأ دنع نم اهعدتبن نأ نحن انل ىغبني ال هنإف
 يف ةلالض لكو ةلالض ةعدب لكو «ةعدب ةثدحم لك» :هنع حصي اميف
 نم فلس نمب اودتقي نأ نيملسملا ىلع بجاولاو . “«رانلا

 ال ىدهلاو ريخلا ىلع اونوكي ىتح «ناسحإب مهل نيعباتلاو ةباحصلا
 يدهلا ريخو «هللا مالك مالكلا ريخ» :لاق هنأ يئ يبنلا نع تبث

 . "اوك دمحم يده

 دنع ناسنإلا فقيف هب سأب الف هريق دنع تيملل ءاعدلا امأو

 5١. ص هجم رحت مدقت )۱(

 5١. ص هجيرخت مدقت 2000



 مالسإلا ناكرأ ىواتف

 مهللا ءهل رفغا مهللا :لوقي نأ لثم رسيتي امب هل وعديو ربقلا

 . كلذ هبشأ امو هربق يف هل حسفا مهللا «ةنجلا هلخدأ مهللا «همحرا

 ناسنإلا هدصق اذإ اذهف ربقلا دنع هسفنل ناسنإلا ءاعد امأو

 هب درو اذإ الإ ءاعدلل ناكم صصخي ال هنأل ءًاضيأ عدبلا نم وهف

 صيصخت ينعأ  هنإف ةنسلا هب تأت لو صنلا هب دري مل اذإو «صنلا

 . ةعدب هصيصخت نوكي ناكملا كلذ ناك ًاّيأ  ءاعدلل ناكم

 ءاسنلا ةرايزو ؟ةحتافلا ةءارقو ؟رباقملا ةرايز مكح ام ٣٣۲ سل

 ؟رباقملل
 اهنع ىهن نأ دعب هيي ىبنلا اهب رمأ ةنس روبقلا ةرايز :باوجلا

 الأ ,روبقلا ةرايز نع مكتبه تنك» : هلوق يف لك هنع كلذ تبث امك

 روبقلا ةرايزف «ملسم هاور « '”«ةرخالا مكركذت اهنإف اهوروزف
 يف ىتوملا ءالؤه راز اذإ ناسنإلا نإف ءةنس ظاعتالاو ركذتلل
 امك نولكأي ضرألا رهظ ىلع هعم سمألاب ءالؤه ناكو ةيهروت

 نآلا اوحبصأو م نوعتمتيو «برشي امك نوبرشيو «لكأي

 ظعتي نأ دبال هنإف «رشف ارش د نإو ءريخف ًاريخ نإ مهلامعأل آنهر

 ىلإ هتيصعم نع عالقإلاب - لجو زع - هللا ىلإ هجوتيو «هبلق نيليو

 هب وعدي هيب يبنلا ناك امب وعدي نأ ةربقملا راز نمل يغبنيو «هتعاط
 مكب هللاءاش نإ انإو «نينمؤم موق راد مكيلع مالسلا» هتمأ هملعو
 انل هللا لأسن «نيرخأتسملاو انم نيمدقتسملا هللا محري «نوقحال

 همأ ربق ةرايز يف لجو زع هبر ةي يبنلا ناذئتسا باب 0 باتك :ملسم هجرخأ (۱)

91/90 ). 



 5 ةالصلا ىواتف

 انل رفغاو «مهدعب انتفت الو فرجا اةيورع ذل عوللا «ةيقاعلا حو
 . ہو

 «روبقلا ةرايز دنع ةحتافلا أرقي ناك هنأ يب يبنلا نع دري ملو

 يبنلا نع عورشملا فالخ روبقلا ةرايز دنع ةحتافلا ةءارقف اذه ىلعو

 نعل ةي يبنلا نأل «مرحم كلذ نإف «ءاسنلل روبقلا ةرايز امأو

 لحي الف ."”جرسلاو دجاسملا اهيلع نيذختملاو ءروبقلا تارئاز
 ل «ةربقملا روزت نأ ةأرملل

 نأو فقت نأ اهيلع جرح الف ةرايزلا دصق نودب ةربقملاب ترم اذإ
 ةبسنلاب قرفيف «هتمأ لب يبنلا هملع امب ةربقملا لهأ ىلع ملست
 ةربقملاب ترم نمو «ةرايزلا دصقل اهتيب نم تجرخ نم نيب ءاسنلل
 ةرايزلل اهتيب نم تجرخ يتلا ىلوألاف .تملسو تفقوف دصق نودب
 ةيناثلا امأو - لجو زع هللا ةنعلل اهسفن تضرعو ء«ًامرحم تلعف دق

 .اهيلع جرح الف

 ثيملا تام اذإ هنأ يذل دالبلا ضعب يف ةداع كانه ناوي نت

 0 اذه مكح

 .روبقلا لوخد دنع لاقي ام باب ءزئانجلا باتك ءملسم حيحص رظنا )١(

 : يذمرتلاو 07757«2) روبقلا ءاسنلا ةرايز يف باب /زئانجلا باتك :دواد وبأ هجرخأ (۲)

 باتك :ىئاسنلاو )77١(. ًادجسم ربقلا ىلع ذختي نأ ةيهارك يف ءاج ام باب /ةالصلا باتك

 باب /زئانجلا باتك : هجام نباو )۲٠٤۲(. روبقلا ىلع جرسلا ذاختا يف ظيلغتلا باب /زئانجلا
 . (6١ا/4) روبقلا ءاسنلا ةرايز نع يهنلا يف ءاج ام



 مالسإلا ناكرأ ىواتف

 هنإف «كش الب ةعدب لمعلا اذه نإ لوقن نأ باوجلا :باوجلا

 0 «هباحصأ دهع الو كي يبنلا دهع يف نكي م

 هب نلعأ اذإ ال «هسفن نيبو هنيب هسفنب ناسنإلا هأرق اذإ نازحألا

 مي سام سو هع

 «نآرقلا عمسي هدجت وهللا تالآو فزاعملا نوعمتسي نيذلا ىتح

 ا «تالآلا هذه عمسيو

 يتلا رومألا نم ًاضيأ وه نيزعملا لابقتسال تيملا لهأ عامتجا نإ مث

 هنإ :لاق ءاملعلا ضعب نإ ىتح ءب يبنلا دهع يف ةفورعم نكت مل
 لب ءازعلا ىقلتل نوعمتجي تيملا لهآ نأ ىرن ال اذهلو «ةعدب

 نم دحأ ءاج وأ «قوسلا يف دحأ مهلباق اذإو «مهباوبأ نوقلغي
 بابلا اوحتفي نأ نودو ؛هتدع ءاقللا اذهل اودعي نأ نودب مهفراعم

 باوبألا حتفو مهعامتجا امأو ءهب سأب ال اذه نإف دحأ لكل

 ىتح ايب يبنلا دهع يف ًافورعم نكي مل ءيش اذه نإف سانلا لابقتسال

 نم ماعطلا عضوو «تيملا لهآ دنع عامتجالا نودعي ةباحصلا ناك

 يبنلا نأل «بونذلا رئابك نم فورعم وه امك ةحاينلاو «ةحاينلا
 اهتوم لبق بتت مل اذإ ةحئانلا» :لاقو «ةعمتسملاو ةحئانلا نعل هل

 . "”(برج نم عردو «نارطق نم لابرس اهيلعو ةمايقلا موي ماقث
 . ةيفاعلا هللا لأسن

 ؛ ةثدحملا رومألا هذه اوكرتي نأ نيملسملا يناوخإل يتحيصنف

 نال «اضيأ :تيملل ةيسلاس لوأ وهوا « هللا دع معلا كلذ نأل

 هلهأ ةحاينبو «هيلع هلهأ ءاكبب بَّذعُي تيملا نأ ربخأ هلك يبنلا

 )١( ةحاينلا يف ديدشتلا باب /زئانجلا باتك : ملسم هجرخأ )۹۳٤(.



 ةالصلا ىواتف

 ص” ب ل ___ تك كك
 ال ناك نإو «ةحاينلا هذهو ءاكبلا اذه نم ملأتي بَّذعُي ىنعمو «هيلع

 درو هَرِذاَ رر الو # :لوقي ىلاعت هللا نأل «لعافلل ةبوقع بقاعي

 ةبوقع نوكي نأ باذعلا نم مزلي الو «(154 :ةيآلا «ماعنألاةروس) هي

 سيلو « '”«باذعلا نم ةعطق رفسلا» : لب يبنلا لوق ىلإ ىرت الأ
 نمو ءًباذع دعي كلذ هبشأ امو مهلاو ملألا نإ لب «ةبوقع رفسلا
 مهلا هارتعا اذإ «يريمض ينبذع» لوق ةرباعلا سانلا تاملك

 تاداعلا هذه لثم نع يناوخإ حصنأ يننأ لصاحلاو «ديدشلا مغلاو

 .ًاباذع الإ مهاتوم ديزت الو ءًادعب الإ هللا نم مهديزت ال يتلا

 F%تن دي  

 :ملسمو )۱۸٠٤(. باذعلا نم ةعطق رفسلا باب /ةرمعلا باتك :يراخبلا هجرخأ )١(

 )١951(. باذعلا نم ةعطق رفسلا باب /ةرامإلا باتك









 ةاكزلا ىواتف
 DD | || بس شلل

 ؟ةاكزلا بوجو طورش ام 76 ٤ سن

 كلمو «ةيرحلاو «مالسإلا :ةاكزلا بوجو طورش :باوجلا

 . تارشعملا يف الإ لوح لا يضمو «هرارقتساو باصنلا
 هنم لبقت الو «ةاكزلا هيلع بجت ال رفاكلا نإف :مالسإلا امأف

 0 مهم بقت : نأ هَمَتم امو ا : لات هلوقل «قاكذلا مساب اهعفد ول

 لإ الا واب کو ولوو أر اے ےک ا اإ مشق
 ىنعم سيل نكلو «ةيآلا 4 نوُهرك مهو الإ نوقف الو لاسم
 ةرخآلا يف هنع يفعم هنأ هنم حصت الو رفاكلا ىلع بجت ال اهنإ : انلوق

 ال ”ةيهر تبسک اي نيت لک : ىلاعت هلوقل ءاهيلع بقاعي هنإ لب

 © رس فكك اء ميجا ع نوي تك ف يري بع ص

 مم رع ڪک () يكشيلا ميل كن أو 9 ديلا تو ال6
 نأ ىلع لدي اذهو . 4نا انتأ يح @ نيل زي بركن اكو € نضل

 .كلذك وهو مالسإلا عورفب مهلالخإ ىلع نوبذعي رافكلا
 لوقل «هديسل هلام نأ ذإ هل لام ال كولمملا نألف : ةيرحلا امأو

 هطرتشي نأ الإ هعئابل هلامف لام هل ًادبع عاب نم» :ِْلَك يبنلا
 اذإو «ةاكزلا هيلع بجت ىتح لاملل كلام ريغ نذإ وهف < 0( عاتبملا

 نأل ءهديسل دوعي ةياهنلا يف هكلم نإف كيلمتلاب كلم دبعلا نأ ردق

 رقتسمب سيل صقن هكلم يفف اذه ىلعو «هديب ام ذخأي نأ هل هديس
 ٠ خا اوا

 غلبي لام ناسنإلا دنع نوكي نأ هانعمف : باصنلا كلم امأو

 لخن وأ طئاح يف برش وأ رم هل نوكي لجرلا باب /ةاقاسملا باتك :يراخبلا هجرخأ )١(

 .(۸۰) (1951) رمث اهيلع اًلخن عاب نم باب /عويبلا باتك :ملسمو «(771/9)



 مالسإلا ناكرأ ىواتف
o 69ڪڪ  

 مل اذإف «لاومألا فالتخاب فلتخي وهو «عرشلا هردق يذلا باصنلا

 لمتحي ال ليلق هلام نأل ؛هيلع ةاكز ال هنإف باصن ناسنإلا دنع نكي
 . ةاساوملا

 ردقم اهريغ يفو .ءاهتناو ءادتبا رادقم ىشاوملا 2 باصنلاو

 . هباسحبف دازامو ءادتبا

 لوحلا نم لقأ يف ةاكزلا باجيإ نألف :لوحلا ىضم امأو

 مزلتسي لوحلا قوف اميف اهباجيإو «ءاينغألاب فاحجإلا مزلتسي
 نمز اهل ردقي نأ عرشلا ةمكح نم ناكف «ةاكزلا لهأ قح يف ررضلا
 قح نيب نزاوت لوح اب كلذ طبر يفو «لوحلا وهو هيف بجت نيعم
 .ةاكزلا لهأ قحو «ءاينغألا

 لوحلا مامت لبق لاملا فلت وأ الثم ناسنإلا تام ولف اذه ىلعو
 : ءايشأ ةثالث لوحلا مامت نم ىنثتسي هنأ الإ «ةاكزلا تطقس

 .تارشعملاو «ةمئاسلا جاتنو «ةراجتلا حبر
 ةمئاسلا جاتن امأو ءهلصأ لوح هلوح نإف ةراجتلا حبر امأ

 اهليصحت تقو اهلوحف تارشعملا امأو «هتاهمأ لوح جاتنلا لوحف

 .رامثلاو بوبحلا يه تارشعملاو

 ؟ةيرهشلا بتاورلا ةاكز جارخإ ةيفيك ام ٠٠١ س
 بتار لوأ لوح مت اذإ هنأ اذه يف ءيش نسحأ :باوجلا

 تجرخأ دقف هلوح مت امف «هلك هدنع ام ةاكز يدؤي هنإف هملتسا
 ليجعتو «هتاكز تلجع دقف هلوح متي مل امو «لوحلا يف هتاكز

 ىلع رهش لك يعارُي هنوك نم هيلع لهسأ اذهو «هيف ءيش ال ةاكزلا



 ةاكزلا ىواتف
 ےس تت

 رهشلا بتار يتأي نأ لبق رهش لك بتار قفني ناك نإ نكل «ةدح
 متي نأ لاملا يف ةاكزلا بوجو طورش نم نأل «هيلع ةاكز الف يناثلا
 . لوحلا هيلع

 كف % دن

 ؟نونجملاو يبصلا لام يف ةاكزلا بجت له "ه5 سن

 نم مهنمف :ءاملعلا نيب فالخ لحم ةلأسملا هذه :باوجلا

 ىلإ ًارظن «ةبجاو ريغ نونجملاو ريغصلا لام يف ةاكزلا نإ :لاق
 لهأ نم اسيل نونجملاو ريغصلا نأ مولعمو ءاهيف فيلكتلا بيلغت

 . امهلام يف ةاكزلا بجت الف فيلكتلا

 ؛ حيحصلا وهو ءامهلام يف ةبجاو ةاكزلا لب : لاق نم مهنمو

 : ىلاعت هلوقل «كلاملا ىلإ اهيف رظني الو لاملا قوقح نم ةاكزلا نأل

 عضوم لعجف ٠٠١(« :ةيآلا «ةبوتلا ةروس) # ٌةَقَدَص َمِهِوَمَأ نم دخ

 نميلا ىلإ هثعب امنيح لبج نب ذاعمل يب يبنلا لوقلو «لاملا بوجولا
 مهئاينغأ نم ذخؤت مهلاومأ يف ةقدص مهيلع ضرتفا هللا نأ مهملعأ»

 يلا لام ف ةاكزلا بجتف اذه ىلعو : "”(مهئارقف ىلع درتف

 .امهيلو اهجارخإ ىلوتيو «نونجملاو
 # م % 

 ؟نيدلا ةاكز مكح ام ۳٥۷ سن

 هتاكز يدؤي نأ صخش ىلع نيد هل نم ىلع بجي ال :باوجلا

 نإف رسوم ىلع نيدلا ناك نإ نكلو «هيدي يف سيل هنأل ؛هضبق لبق

 باتك :ملسمو )۱۳۹١(. ةاكزلا بوجو باب /ةاكزلا باتك :يراخبلا هجرخأ )١(

 .(19) مالسإلا عئارشو نيتداهشلا ىلإ ءاعدلا باب /ناميإلا
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 تحبس سس

 مل نإو «هتمذ تئرب دقف هلام عم اهاّكز نإف «ةنس لك هتاكز هيلع

 ماوعألا لكل اهيكزي نأ اهضبق اذإ هيلع بجو هلام عم اهكزي
 بحاص رايتخاب هكرتف «هتبلاطم نكمي رسوملا نأل كلذو «ةقباسلا
 هنإف هتبلاطم نكمي ال ىنغ وأ ء«رسعم ىلع نيدلا ناك اذإ امأ «نيدلا

 «هيلع لوصحلا هنكمي ال هنأل كلذو «ةنس لكل هتاكز هيلع بجي ال
 ةرروس) رسم لإ هَ قرسعود تاک نیو # : لوقي ىلاعت هللا نإف

 هيلع سيلف هب عفتنيو لاملا اذه ملتسي نأ نكمي الف :ةيآلا «ةرقبلا

 لاوس لق لوقي نم ملعلا لهآ نمف هضبق اذإ نكلو «هتاکز

 ةنسلا تراد اذإو «ةدحاو ةنسل يكزي :لوقي نم مهنمو .ديدج نم

 . ملعأ هللاو . طوحأ اذهو ًاضيأ هيكزي

 ؟ةاكزلا نم ةكرت فلخي مل يذلا تيملا نيد ىضقي له ٣۵۸ سن

 ةاكزلا نم ىضقي ال هنأ ديبع وبأو ربلادبع نبا ركذ :باوجلا

 نكل «فالخ لح ةلأسملا نأ عقاولا نكلو «عامجإلاب تيم ىلع نيد
 تيملا نأل ؛تيم ىلع نيد اهنم ىضقي ال هنإ : نولوقي ءاملعلا رثكأ
 ام هيلع يذلا نيدلاب ناوهلاو لذلا نم هقحلي الو «ةرخآلاىلإ لقتنا
 نم تاومألا نويد يضقي نكي م يي يبنلا نألو «ءايحألا قحلي
 نيح ءيفلا لاومأ نم مالسلاو ةالصلا هيلع اهيضقي ناك لب «ةاكزلا

 . ةاكزلا نم تيملا نيد ءاضق حصيال هنأ ىلع لدي اذهو « هيلع هللا حتف

 هللا نإف اهءادأ ديري سانلا لاومأ ذخأ ناك نإ تيملا :لاقيو

 وهف اهفالتإ ديري اهذخأ ناک نإو «همرکو هلضفب هنع يدؤي ىلاعت
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 ‹ةمايقلا موي ىفوتسي هتمذ يف نيدلا ىقبيو «هسفن ىلع ىنج يذلا

 . تيملا ىلع نيدلا اهنم ىضقي هنأب لوقلا نم برقأ اذه نأ يدنعو

 ةاكزلا ىلإ نوجاتحي ءايحألا ناك اذإ ام نيب قرفي :لاقي دقو

 نوجاتحي ال ءايحألا ناك اذإ امو «كلذ ريغ وأ مرغ وأ داهج وأ رقفل

 ىلع ءايحألا مدقي ءايحألا اهيف جاتحي يتلا لاحلا يفف ءاهيلإ

 اهنم يضقن نأ جرح ال اهيلإ نوجاتحي ال يتلا لاحلا ينو «تاومألا

 طسو لوق اذه لعلو الام اوفلخي ملو اوتام نيذلا تاومألا نويد

 نيلوقلا نيب

 نم نيدملا نع طقسي اذامو ؟نيدملا ةقدص حصن له ٣٣۹ س

 ؟ةيعرشلا قوقحلا
 ناسحإلاو ءًاعرش هب رومأملا قافنإلا نم ةقدصلا :باوجلا

 ءىرما لكو اهيلع باثم ناسنإلاو ءاهعقوم تعقو اذإ هللا دابع ىلإ
 ناسنإلا ىلع ناك ءاوس ةلوبقم يهو «ةمايقلا موي هتقدص لظ يف

 نوكت نأب «لوبقلا طورش اهيف تمت اذإ نيد هيلع نكي مل مآ «نيد
 هذهبف ءاهلحم يف تعقوو «بيط بسك نمو «لجو زع هلل صالخإب
 ال نأ طرتشي الو «ةيعرشلا لئالدلا ىضتقمب ةلوبقم نوكت طورشلا
 هدنع ام عيمج قرغتسي نيدلا ناك اذإ نكل «نيد ناسنإلا ىلع نوكي

 ةبودنم ةقدصلاو  قدصتي نأ لقعلا نم الو «ةمكحلا نم سيل هنإف

 مث «بجاولاب ًالوأ أدبيلف «هيلع ًابجاو ًانيد عديو - ةبجاوب تسيلو
 نيد هيلعو قدصت اذإ اميف ملعلا لهأ فلتخا دقو «قدصتي

 هنأل ؛هل زوجي ال كلذ نإ :لوقي نم مهنمف «هلام عيمج قرغتسي
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 ےس چ
 . بجاولا نيدلا اذهب هتمذ لغشل ءاقبإو «هميرغب رارضإ

 . لوألا فالخ هنكلو ءزوجي هنإ :لاق نم مهنمو

 قرغتسي نيد هيلع يذلا ناسنإلل يغبني الف لاح لك ىلعو
 ىلع مدقم بجاولا نأل ؛نيدلا ينوي ىتح قدصتي نأ هدنع ام عيمج

 . عوطتلا

 ىتح نيد هيلع نم اهنع ىفعي يتلا ةيعرشلا قوقحلا امأو
 : هيضقي

 ىتح نيد هيلع يذلا ناسنإلا ىلع بجي ال جحلاف .جحلا اهنمف

 . هنيد يفوي

 ال وأ نيدملا نع طقست له ملعلا لهأ فلتخا دقف ةاكزلا امأ
 لباقي اميف طقست ةاكزلا نإ :لوقي نم ملعلا لهأ نمف ؟طقست

 . رهاظ ريغ مأ ًارهاظ لاملا ناك ًءاوس نيدلا

 لب نيدلا لباقي اميف طقست ال ةاكزلا نإ :لوقي نم مهنمو

 . باصنلا صقني نيد هيلع ناك ولو «هدي يف ام عيمج يكزي نأ هيلع
 يتلا ةنطابلا لاومألا نم لاملا ناك نإ :لاقف لصف نم مهنمو

 اميف طقست ةاكزلا نإف ةراجتلا ضورعو دوقنلاك دهاشت الو ىرت ال

 جراخلاو يشاوملاك ةرهاظلا لاومألا نم لاملا ناك نإو «نيدلا لباقي

 . طقست ال ةاكزلا نإف ضرألا نم

 ريغ مأ ًارهاظ لاملا ناك ءاوس طقست ال اأ : يدنع حيحصلاو
 يدؤي نأ هيلعف ةاكزلا هيف بجت امن لام هدي يف نم لك نأو ءرهاظ

 هلوقل لاملا يف بجت امنإ ةاكزلا نأل كلذو «نيد هيلع ناك ولو هتاكز
 ص س ب اک رر س سر ار سرر م A E 7 1) دع

 َكَتِوْلَص َّنإ مهبل واب مهكْرتو مهرهيطت ُهَفَدَص مِومأ نم ذح : ىلاعت
 فس 2
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 41177 ب + حب ح7 حج

 هللا يضر - لبج نب ذاعمل ةي هلوقلو * مَع عي يك
 يف ةقدص مهيلع ضرتفا هللا نأ مهملعأ» : نميلا ىلإ هثعب امنيح  هنع

 ين ثيدحلاو .''"«مهئارقف ىلع درتو مهئاينغأ نم ذخؤت مهلاومأ
 ةهجلا نوكت ةنسلاو باتكلا نم ليلدلا اذبيو «ظفللا اذهب يراخبلا
 يف بجي نيدلا نأل ؛نيدلا نيبو ةاكزلا نيب ضراعت الف ‹ةكفنم

 ام نود عضوم يف بجي امهنم لك ًاذإف ءلالا يف بجت ةاكزلاو «ةمذلا

 ىقبي ٍظئنيحو «مداصت الو ضراعت امهنيب لصحي ملف ءرخآلا هيف بجي
 . لاح لكب هنم اهجرخي لاملا يف ةاكزلا ىقبتو هبحاص ةمذ يف نيدلا

 ؟همزلي اذام نينس عبر ةاكز جرخي ل صخش 6٠ نت

 بجاولا نأل ؛ةاكزلا ريخأت يف مثآ صخشلا اذه :باوجلا
 تابجاولا نآل ؛اهرخؤي الو اهبوجو روف ةاكزلا يدؤي نأ ءرملا ىلع

 هللا ىلإ بوتي نأ صخشلا اذه ىلعو «ًاروف اهم مايقلا بوجو لصألا
 نع ةاكزلا جارخإ ىلإ ردابي نأ هيلعو «ةيصعملا هذه نم لجو زع -
 هيلع لب ةاكزلا كلت نم ءيش طقسي الو «تاونسلا نم ىضم ام لك
 . ريخأتلاب امثإ دادزي ال ىتح جارخإلاب ردابيو بوتي نأ

 تن م دك

 ١ هاكر ةنسلا قصت ا يتلا ىشاولا فله م51 سل

 اهيف سيل الماك ةنسلا فصن فلعت يتلا يشاوملا :باوجلا
 ةمئاسلاو ةمئاس تناك اذإ الإ بجت ال ىشاوملا ةاكز نأل كلذو «ةاكز

 «ةنسلا رثكأ وأ ةلماك ةنسلا ضرألا يف هللا هتبنأ امم ىعرت يتلا يه

 5 5737١ ص هجيرخت مدقت قد
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 اذإ الإ هيف ةاكز ال هنإف ةنسلا فصن وأ «ةنسلا ضعب فلعي ام امأو

 تناك اذإو «ضورعلا ةاكز مكح اهل هذهف «ةراجتلل ةدعم تناك

 عبر جرخي مث يواست امب ةنس لك ردقت ثيح ةاكزلا اهيف نإف كلذك
 . اهتميق نم ةئملا يف فصنو نينثا يأ ءاهتميق رشع

 ثالث دمحلا هلو هيفو ًاتيب تاونس ثالث لبق تيرتشا ”57 س

 لاحلاو ةاكز يلع لهف ريثك رمث نهيفو «نيعون نم تارمثم لخن
 لأسأف ع كلذ نولهجي سانلاو معنب باوجلا ناك اذإف «هذه

 انأو همدع نم باصنلا غولب يتفرعم نوكي فيك كلذ نع ةلئسأ

 ؟افرخ اهفرخأ
 دلو وت لك Es ؟ةاكزلا ريدقت نوكي فيك :ًايناث

 نأ زوجي لهو ؟دحاو عون نم جرختو ضعب ىلإ اهضعب مضي مأ
 ؟ةيضاملا تاونسلا ف عنصأ اذامو ؟ادوقن عفدأ

 يتلا ليخنلا هذه مكح ءافخ نم لئاسلا هركذ ام :باوجلا

 سانلا نم ريثك ء.حيحص وهف سانلا نم ريثك ىلع تويبلا يف نوكت
 غلبت اهترمثو لقأ وأ رثكأ وأ «لخن رشع وأ «لخن عبس هدنع نوكي
 نيتاسبلا يف ةاكزلا نأ نونظي ةاكز اهيف نأ نوملعي ال مهنكل باصنلا

 ءرودلا يف وأ ناتسبلا يف ناك ءاوس لخنلا رمث يف ةاكزلاو ءطقف

 غلبي له لخنلا اذه رمث ردقيلو ةربخ هدنع ناسنإب تأيلف اذه ىلعو
 ا ا ا ا ا

 ردقت ةلاحلا هذه لثم يف هنأ ىرأ لئاسلا لاق امك ؟هفرخي وهو هيك دك

 ىلع لهسأ كلذ نآل ؛اهتميق نم رشعلا فصن جرخيو «لخنلا ةميق
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 جاتحملل عفنأ مهاردلا ءاطعإ ينعي  جاتحملل عفنأو «كلاملا

 «ةئملا يف ةسمخ ةاكزلا رادقمو  كلاملا ىلع لهسأ مهاردلاب اهميوقتو

 ءةئم لا يف ةسمخ اهيف هذه نكل ‹فصنو نينثا ةئملا يف لاملا ةاكز امنيب

 . ةراجت ةاكز تسيلو «رمث ةاكز اهتاكز نأل
 نآلا ردقي هنإف اًلهاج هكزي مل وهو تاونسلا نم ىضم ام امأ

 هيلع سيلو «نآلا اهتاكز جرخيو ةيضاملا تارمثلا نظي مك هسفن يف

 نم دبال نكل «كلذب لهاج هنأل ؛ةاكزلا ريخأت نم قبس اميف مثإ
 . قبس ام ةاكز ءادأ

 لَك يبنلا عاص رادقم امو ؟ةضفلاو بهذلا باصن ام 57 نس

 ؟وليكلاب
 مارجلاب يواسيو ًالاقثم نورشع بهذلا باصن :باوجلا

 .ًامارج نينامثو ةسمحخ

 مهاردب يواسيو «ًالاقثم نوعبرأو ةئم وهف ةضفلا تاتو

 ار نو اني هي درعتتلا ةضقلا
 نوعبرأو ناوليك وهف وليكلاب يَ يبنلا عاص رادقم امأو

 . نيزرلا ربلا نم ًامارج
 ې ع2 0 د! داع 7

 نهيلح عومجمو ًايلح نهاطعأ دق تانب هدنع لجر 554 نت
 لهف باصنلا غلبي ال اهدرفمب ةدحاو لك يلحو «باصنلا غلبي

 ؟يكزيو اعيمج يلحلا عمجي
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 ٍلحلاف ةيراعلا ليبس ىلع يلحلا اذه نهاطعأ ناك اذإ : باوجلا
 نإو «هتاكز ىدأ باصنلا غلب اذإف ًاعيمج هعمجي نأ هيلع بجيو هكلم

 عمجي نأ بجي ال هنإف نهل كلم هنأ ىلع ىلحلا اذه هتانب ىطعأ ناك

 نع درفنم اهكلم ةدحاو لك نأل ؛ىرخألا ىلح ىلإ ةدحاو لك ىلح

 . الفالإو «هاكزاباصن نهنم ةدحاولا يلح غلب نإف اذه ىلعو «ىرخألا

 نم هل اهادهأ مث اهقحتسي نمل هتاكز لجرلا ىطعأ اذإ ۳٠١ س

 ؟اهلبقي لهف اهذخأ
 هل اهادهأ مث اهقحتسي نم هتاكز لجرلا ىطعأ اذإ : باوجلا

 . اهلبقي ال نأ طوحألاو «ةأطاوم امهنيب نكي مل اذإ كلذب سأب الف

 ًابايث لاملا ةاكز نع الدب عفدي نأ ناسنإلل زوجي له "55 س

 ؟اهوحنو

 ا
o +¥ # 

 ؟هتاكز ردقت فيكف هوحنو ساملا بهذلا عم ناك اذإ :”5ا/ س

 وأ بهذلا راجت ىلإ اهب بهذيف ةربخلا لهأ كلذ ردقي :باوجلا

 غلبي مل نإف غلبي ال وأ باصنلا بهذلا غلبي له اورظنيل ةغاصلا

 هب لمكي ام بهذلا نم اهدنع نوكي نأ الإ «هيف ةاكز الف باصنلا

 يهو هتاكز جرخت مث سالا عم يذلا بهذلا ةميق ردقتو باصنلا

 .رشعلا عبر
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 67ج إ- ل ب اكل
 ؟رقفلا وه نمو ؟دجاسملا ءانب يف ةاكزلا فرص مكح ام ۳٦۸ سیل

 ةينامثلا فانصألا ىلإ الإ ةاكزلا فرص زوجي ال :باوجلا

 :لاقف امنإب رصحلا ليبس ىلع كلذ ركذ هللا نأل « هللا مهركذ نيذلا

 مهو ةفلملاو اهلك تيامينملاو نسل ارش تكلا اإ # »
 لأ تي هو ليسا ناو و لیس فو يمرر اقل يف
 يف اهفرص زوجي الف 206١6 :ةيآلا «ةبوتلا ةروس) € مي يلع ُهَّأَو
 ةبحتسملا تاقدصلا امأو «كلذ وحنو ملعلا ميلعتو «دجاسملا ءانب

 . عفنأ وه اميف نوكت نأ لضفألاف
 هتيافك دجي ال يذلا وهف ةاكزلا نم قحتسي يذلا ريقفلا امأو

 يف لاير فلأ امبرف «ناكملاو نامزلا بسحب ةنس ةدمل هتلئاع ةيافكو

 ءالغل ىنغ ربتعت ال رخآ ناكم وأ نمز يفو «ىنغ ربتعت ناكمو نمز

 . كلذ وحنو ةشيعملا

 تارايسلاو ةرجألل ةدعملا تارايسلا يف ةاكزلا بجت له 59 س

 ؟ةصاخلا

 وأ «ءلقنلل ناسنإلا اهرجؤي ىتلا تارايسلا :باوجلا

 اهتز ايف ةر ل اهلك ل اهتم ىلا ةضاقنا تارالا

 مهارد ىلإ اهمضب وأ ءاهسفنب ًاباصن تغلب اذإ اهترجأ يف ةاكزلا
 ةرجألل ةدعملا تاراقعلا كلذكو «لوحلا اهيلع متو هدنع ىرخأ

 .امترجأ يف ةاكزلا امنإو ةاكز اهيف سيل
 # ادني ع ؟ 1 3
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 ےک چو
 ؟ةرجؤملا رادلا ةاكز مكح ام ۳۷١ ست

 لالغتسالاو ريجأتلل ةدعم تناك نإ ةرجؤملا رادلا :باوجلا
 ةرجألا نم اهيف لصحي اميف ةاكزلا امنإو «رادلا ةميق يف ةاكز ال هنإف

 دقعلا نم لوحلا هيلع متي ال ناك نإف ءدقعلا نم لوحلا هيلع مت اذإ

 الثم فالآ ةرشعب تيبلا اذه رجؤي نأ لثم ءًاضيأ هيف ةاكز الف

 لاملا اذه نأل ؛ذئنيح هيلع ةاكز ال هنإف ةنسلا مامت لبق اهقفنيف ةنسلا

 اهب رظتنيو ةراجتلل اهدعأ دق رادلا تناك اذإ امأ «لوحلا هيلع متي مل

 بجت لاحلا هذه يف هنإف ءاهرجؤأ ينإف عبت مل تمادام لاق هنكل حبرلا
 لوحلا اهيلع مت اذإ اهترجأ يف كلذكو «رادلا ةميق يف ةاكزلا هيلع

 اهدعأ هنأل ذئنيح رادلا ةميق يف ةاكزلا هيلع بجت امنإو «مدقت امك

 ةراجتلا هب داري ءيش لكو «لالغتسالاو ءاقبلل اهدارأ ام ةراجتلل

 امنإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا لوقل «ةاكزلا هيف نإف بسكتلاو

 هدنع يذلا اذهو . "”(ىون ام ءىرما لكل امنإو «تاینلاب لامعألا

 مهارد اهتميقو ءابتاذ ال اهتميق اهب ىون امنإ بسكتلا اهم ديري لاومأ
 اذه نوكيف اذه ىلعو «ةاكزلا اهيف بجت دوقنلاو مهاردلاو دوقنو

 ةاكزلا هيلع ًابجاو نوكي لالغتسالاو ةراجتلا تيبلا اذهب دصق يذلا

 .دقعلا نم لوحلا اهيلع مت اذإ هترجأ يفو تيبلا ةميق يف

 32 2 933 1 ل 0

 )١( كك هللا لوسر ىلإ يحولا ءدب ناك فيك باب /يحولا ءدب باتك :يراخبلا هجرخأ .
 «ةينلاب لامعألا امنإ» : يب هلوق باب /ةرامإلا باتك : ملسمو )/١901(.



 ةاكزلا ىواتف

 ثالث ىضم دعبو اهنكسيل ًاضرأ ىرتشا صخش ۳۷۱ س

 ١ ؟ةاكز ىضم اميف لهف ةراجتلل اهاون تاونس
 تاونسلا نم ىضم اميف هنأل اهيف ةاكزلا بجت ال :باوجلا

 هنإف اهب بسكتلاو راجتالا هتين نيح نم نكلو «ىنكسلل اهدارأ امنإ

 SS ‹«لوحلا دقعني
U 1 E تي 

 ؟ناضمر نم لئاوألا رشعلا ينرطفلا ةاكز جارخإ مكحام ۳۷۲ سل

 اهببس وه رطفلا نأل ؛ رطفلا ىلإ تفيضأ رطفلا ةاكز :باوجلا

 الو هب ديقتت اهنإف ةرافكلا هذه ببس وه ناضمر نم رطفلا ناك اذإف

 لبق ديعلا موي هيف جرخت تقو لضفأ ناك اذهلو «هيلع مدقت

 كلذ يف ال «نيموي وأ مويب ديعلا لبق مدقت نأ زوجي نكلو «ةالصلا

 نم حجارلا نإف كلذ لبق ام امأ ءذخالاو ىطعملا ىلع ةعسوتلا نم

 زاوج تقو :ناتقو اهلف اذه ىلعو ءزوجي ال هنأ ملعلا لهأ لاوقأ

 لبق ديعلا موي :وهو ةليضف تقوو «نيموي وأ مويب ديعلا لبق :وهو

 نع ءىزجت الو «مارح هنإف ةالصلا دعب ام ىلإ اهريخأت امأ «ةالصلا

 لبق اهادأ نم» :- امهنع هللا يضر - سابع نبا ثيدحل «ةرطفلا

 نم ةقدص يهف ة ةالصلا دعب اهادأ نمو .ةلوبقم ةاكز يهف ةالصلا

 نوكي نأ لثم ديعلا مويب كاهاج لجرلا ناك اذإ الإ . «تاقدصلا

 اهيدؤي نأ جرح ال هنإف كلذ هبشأ امو ًارخأتم الإ ملعي الو ةيرب يف

 . ةرطفلا نع ءيزجتو «ديعلا ةالص دعب

 /ةاكزلا باتك :هجام نباو )١709(. رطفلا ةاكز باب /ةاكزلا باتك :دواد وبأ هجرخأ )١(

 .(۱۸۲۷) رطفلا ةقدص باب



 مالسإلا ناكرأ ىواتف

 ف چ
 ؟ةقدصلا ةينب رطفلا ةاكز يف ةدايزلا زوجت له ۳۷۳ نتن

 دازام يونيو ةرطفلا يف ناسنإلا ديزي نأ زوجي معن :باوجلا

 نوكي مويلا سانلا ضعب هلعفي ام اذه نمو ‹ةقدص بجاولا ىلع

 رطف رشع نم رثكأ غلبي زرلا نم ًاسيك يرتشيو الثم رطف رشع هدنع
 نأ نقيتي ناك اذإ زئاج اذهو «هتيب لهأ نعو «هنع ًاعيمج هجرخيو
 بجاوب سيل ةرطفلا ليك نأل ؛ رثكأف هيلع بجي ام ردقب سيكلا اذه

 هانعفدو سيكلا اذه يف ققحم ردقلا نأ انملع اذإف «ردقلا هب ملعيل الإ

 . جرح الف ريقفلا ىلإ

 نم رطفلا ةاكز ءادأ زوجي ال هنإ ءاملعلا ضعب لوقي ۳۷٤ نتن

 يأر امف ةدوجوم اهيلع صوصنملا فانصألا تمادام زرل
 ؟كتليضن

 ةسمخلا فانصألا تناك اذإ هنإ ءاملعلا ضعب لاق :باوجلا

 هذه تناك اذإ طقألاو «بيبزلاو ءريعشلاو ءرمتلاو ءربلا ىهو

 قلاع لا اذه: ار مع عقوق الا ا ا ن ةؤوجوم
 فانصألا هذه نم رطفلا ةاكز جارخإ زوجي هنإ :لاق نم لوقل ًامامت

 1 .نافرط امهف مهاردلا نم ىتح اهريغو

 كلذو «نييمدالا ماعط نم اهجارخإ ءىزجي هنأ :حيحصلاو

 حيحص يف هنع تبث امك - هنع هللا يضر - يردخلا ديعس ابأ نأل

 «ماعط نم ًاعاص ةي يبنلا دهع ىلع اهجرخن انك» :لوقي يراخبلا
 ركذي ملو . "”(طقألاو «بيبزلاو ءريعشلاو ءرمتلا انماعط ناكو

 )١9٠5(. ماعط نم عاص رطفلا ةقدص باب /ةاكزلا باتك : يراخبلا هجرخأ )200



 2 ةاكزلا ىواتف

 حيحص ثيدح يف رطفلا ةاكز يف ركذ ربلا نأ ملعأ الو ءاضيأ ربلا

 هللا يضر سابع نبا ثيدح مث «ءىزجي ربلا نأ كش ال نكل ‹ حیرص

 نم مئاصلل ةرهط رطفلا ةاكز ةي هللا لوسر ضرف» : لاق امهنع

 ماعط نأ حيحصلاف « (نيكاسملل ةمعطو «ثفرلاو وغللا

 ةسمخلا فانصألا نم نكي مل نإو هنم ةرطفلا جارخإ ءىزجي نييمدآلا

 ةراشإلا تقبس امك  فانصألا هذه نأل ءءاهقفلا اهيلع صن ىتلا

 اذه ىلعو لَك يبنلا دهع يف سانلا ماعط اهنم ةعبرأ تناك - هيلإ
 لضفأ زرألا نأ ىرأ يذلا لب «زرألا نم رطفلا ةاكز جارخإ زوجيف

 عمو «سانلا دنع بغرأو ةنوئم لقأ هنأل ؛ رضاحلا انتقو يف هريغ نم

 مهيلإ بحأ رمتلا ةفئاط ةيدابلا يف نوكي دقف فلتخت رومألاف اذه

 مهيلإ بحأ بيبزلا رخآ ناكم ينو «رمتلا نم ناسنإلا جرخيف

 يف لضفألاف ءهريغو طقألا كلذكو «بيبزلا نم ناسنإلا جرخيف

 . مهل عفنأ وه ام موق لك

 مهاردو تيم ثلث هدنع ناك نم : خيشلا ةليضف لئس ۳۷١ سن

 ؟ةاكز اهيف لهف ماتيأل
 هيف ةاكز الف تيملل يذلا ثلثلا امأ : هلوقب هتليضف باجأف

 يتلا مهاردلا امأو «ريخلا هوجول دعم وه امنإو «كلام هل سيل هنأل

 نم حيحصلا نأل ؛ مهنع يلولا اهجرخيف ةاكزلا اهيف بجتف ماتيألل

 نأل ؛لقع الو غولب اهيف طرتشي ال ةاكزلا نأ ملعلا لهأ لاوقأ

 .لاملا يف ةبجاو ةاكزلا

 )١( مدقتملا - امهنع هللا يضر - سابع نبا ثيدح نم ءزج ص٤٣٣



 مالسإلا ناكرأ ىواتف

 ؟ةاكز ةصاخلا تارايسلا ىلع له ٠۷١ نتن

 ناسنإلا هلمعتسي ءىش لكو «ةاكز اهيلع سيل :باوجلا
 وأ راش اوس ةاكر ةف سلف ةنضققلاو تهد لح ةع ا نقتل
 ا هيلع يا ن تف نف را ا اوا نك
 . ٠(ةقدص هسرف الو هدبع يف ملسملا ىلع سيل» :مالسلاو

 ؟ةاكز اهنأ هريخي لهف اهقحتسمل هتاكز ناسنإلا ىطعأ اذإ ۳۷۷ س

 اذه ناك نإف اهقحتسم ىلإ هتاكز ناسنإلا ىطعأ اذإ : باوجلا
 نأ ةاكزلا بحاص ىلع بجي هنإف اهلبقي الو ةاكزلا ضفري قحتسملا

 نإو «ضفر ءاش نإ هرمأ نم ةريصب ىلع نوكيل «ةاكز اهنأب هربخي
 ال نأ ىغبني يذلا نإف ةاكزلا ذخأي نأ هتداع نم ناك اذإو «لبق ءاش
 : ىلاعت هللا لاق دقو ءةنملا نم عون هيف ةاكز اهنأب هرابخإ نأل ؛هربخي
 «ةرقبلا ةروس) 4 یدو َنَمْلَِ کیف دص ًاولطب ال اونَماَء يذلا 4

 . ٠٠٤( :ةيآلا

 ؟اموجو ناكم نم ةاكزلا لقن مكح ام ۳۷۸ سل

 رخآ دلب ىلإ هدلب نم هتاكز لقني نأ ناسنإلل زوجي :باوجلا
 نوقحتسم براقأ ناسنإلل ناك اذإف «ةحلصم كلذ يف ناك اذإ

 «كلذب سأب الف مهيلإ اهب ثعبو هدلب ريغ رخآ دلب يف ةاكزلل

 )١( ةقدص هدبع يف ملسملا ىلع سيل باب /ةاكزلا باتك :يراخبلا هجرخأ )١534(.

 هسرفو هدبع يف ملسملا ىلع ةاكز ال باب /ةاكزلا باتك : ملسمو )985(.



 ةاكزلا ىواتف
 مهرج يع قل

 ناسنإلا اهب ثعبو ًاعفترم دلبلا يف ةشيعملا ىوتسم ناك ول كلذكو
 كانه نكي مل اذإ امأ ءهب سأب ال ًاضيأ كلذ نإف ًارقف رثكأ هلهأ ٍدلب ىلإ

 . لقنت الف يناثلا دلبلا ىلإ دلب نم ةاكزلا لقن يف ةحلصم

 ةاكز جرخي لهف ضايرلا يف هتلئاعو ةكم يف ناك نم ۳۷۹ س

 ؟ةكم يف مهنع رطفلا

  اذإ هتلئاع نع رطفلا ةاكز عفدي نأ ناسنإلل زوجي :باوجلا

 نأ زاج ضايرلا يف مهو ةكم يف وه ناك اذإف «دالبلا يف هعم اونوكي
 ناسنإلا يكزي نأ لضفألا نكلو «ةكم يف مهنع رطفلا ةاكز عفدي

 كردأ اذإف هيف وهو عفدلا تقو هكردأ يذلا ناكملا يف رطفلا ةاكز

 اهعفدي ضايرلا يف ناك نإو «ةكم يف اهعفديف ةكم يف وهو ناسنإلا

 «ضايرلا يف مهضعبو ةكم يف ةلئاعلا ضعب ناك اذإو «ضايرلا يف
 يف اموعفدي ةكم يف نيذلاو «ضايرلا يف امنوعفدي ضايرلا يف نيذلاف
 .ندبلا عبتت رطفلا ةاكز نأل ؛ةكم

 وأ هنيد ىضقيل ةاكزلا نيدملا ىطعي نأ لضفألا له ٠۸١ س
 ١ ؟هنع يفويو هنئاد ىلإ ةاكزلا بحاص بهذي

 ىلع ًاصيرح نيدملا لجرلا اذه ناك نإف فلتخي اذه : باوجلا

 هيطعن اننإف نيدلا ءافول ىطعي اميف نيمأ وهو «هتمذ ءاربإو هنيد ءافو
 مامأ هليجخت نع دعبأو هل رتسأ اذه نأل ؛ هنيد يضقيل هسفنب وه

 .هنوبلطي نيذلا سانلا

 هانيطعأ ولو «لاومألا دسفي ًارذبم الجر نيدملا ناك اذإ امأ



 مالسإلا ناكرأ ىواتف
 ےس چو

 هيطعن ال اننإف ءاهل ةرورض ال ءايشأ هب يرتشي بهذ هنيد ىغقيل الام

 هيطعن مث ؟كل نالف نيد ام هل لوقنو «هنئاد ىلإ نحن بهذن امنإو
 . رسيتي امبسح هضعب وأ نيدلا اذه

 تي م ل

 ؟اهقحتسي ةاكزلل هدي دم نم لك له ۳۸۱ س

 سانلا نم نأل اهقحتسي ةاكزلل هدي دم نم لك سيل : باوجلا
 ةمايقلا موي يتأي سانلا نم عونلا اذهو «ينغ وهو لاملل هدي دمي نم
 موقي موي ةمايقلا موي يتأي - هللاب ذايعلاو محل ةعزم ةهجو يف سيلو
 نم» : لب يبنلا لاقو  هللاب ذايعلاو - حولت ههجو ماظعو داهشألا
 وأ للقتسيلف ًارمج لأسي امنإف ًارثكت مهلاومأ سانلا لأس
 . "”(رثكتسيل

 ًافاحلإ سانلا نولأسي نيذلا موقلا كئلوأ رذحأ ةبسانملا هذهبو

 اهل الهأ سيل وهو ةاكزلا لبقي صخش لك رذحأ لب «ىنغ يف مهو
 لكأت امنإف اهل الهأ تسل تنأو ةاكزلا تذخأ اذإ كنإ :هل لوقأو
 : لَك ىبنلا لاق دقو «هللا ىقتي نأ ءرملا ىلعف - هللاب ذايعلاو  ًاتحس

 دم اذإ نكلو . "هللا هفعي ففعتسي نمو «هللا هنغي ينغتسي نم»
 ةاكزلا نإف هتيطعأف لهأ هنأ كنظ ىلع بلغو هدي لجر كيلإ
 ةداعإ الف لهأب سيل هنأ كلذ دعب نيبت ولو «كتمذ اهب أربتو «ءىزجت
 قدصتف لامب قدصت يذلا لجرلا ةصق كلذ ىلع ليلدلاو «ةاكزلل

 )١( سانلل ةلأسملا ةهارك باب /ةاكزلا باتك :ملسم هجرخأ )١١5١(.

 ىنغ رهظ نع الإ ةقدص ال باب /ةاكزلا باتك :يراخبلا هجرخأ (؟) )١5471(. :ملسمو

 ريصلاو ففعتلا لضف باب :ةاكزلا باتك )٠٠١١۳(.



 ةاكزلا ىواتف

 ةيناز ىلع ةليللا قدصت نوثدحتي سانلا حبصأف ةيناز ةأرما ىلع ًالوأ
 دي يف ةقدصلا تعقوف « ةينائلا ةليللا قدصت مث هلل دمحلا :لاقف

 مث «قراس ىلع ةليللا قا «نوثدحتي سانلا حبصأف «قراس

 قالضت نوثدحتي سانلا حبصأف ١ ينغ ىلع ةثلاثلا ةليللا قدصت

 « ينغو 500 .ةيناز ىلع ءهلل دمحلا :لاقف «ينغ ىلع ةليللا

 امب فعتست نأ اهلعلف ةينازلا امأ «تلبق دق كتقدص نإ :هل ليقف

 نع فكيف ىنغتسي نأ هلعلف قراسلا امأو ءانزلا نع اهتيطعأ

 نإ عا ايوطناف + دف رحت نأ هلعلف ىتعلا اما ةف را
 كلاس قذلاتيظعأ اذإف اذ 'ءاهراثآ نوكتت فق دالا فلا
 ةداعإ كمزلي ال هنإف ريقف هنأ نظت تنأو هتيطعأ دقو ينغ هنأ نيبتو

 . ةاكزلا

 كرظن ىلع اهقرف لاقو صخشل هتاكز لسرأ ينغ لجر ۳۸۲ س

 ا ی را ىلع نيلماعلا نف ليكولا اذه نوكي لهذ

 هللاو رسلا وه اذهو «صاخ صخشل صاخ ليكو اذه نأل ؛اهنم

 «ىلع» نأل الع َنيِلِمِنمْلاَو :  لاق ثيح ينآرقلا ريبعتلا يف ملعأ

 اذهلو «نيمئاقلا ىنعم تنمض نيلماعلا نأك ةيالولا نم ًاعون ديفت

 نم دعي ال نيعم صخش نع ةباين ةاكزلا فرص ىلوتي يذلا راص

 . اهيلع نيلماعلا

 :ملسمو )١57١(. ملعي ال وهو ينغ ىلع قدصت اذإ باب /ةاكزلا باتك : يراخبلا هجرخأ )١(

 . )٠١۲۲( اهلهأ ريغ دي يف ةقدصلا تعقو نإو قدصتملا رجأ توبث باب /ةاكزلا باتك
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 ےک چ
 | نإو هناميإ ةيوقتل ىطعي له ناميإلا فيعض صخش ۳۸۳ ںی

 ؟هموق يف ًاديس نكي
 يدنع حجارلاو ءاملعلا نيب فالخ لحم ةلأسملا هذه : باوجلا

 ناك نإو «هناميإ ةيوقتب مالسإلا ىلع هفيلأتل ىطعي نأ سأب ال هنأ
 فلولا :  ىلاعت هلوقل هموق يف اديس سيلو ةيصخش ةفصب ىطعي

 «ةيمسجلا ةيندبلا هتجاحل ريقفلا يطعن نأ زاج اذإ هنألو 4 وش

 نأل ؛ىلوأ باب نم هناميإ ةيوقتل ناميإلا فيعضلا اذه اعل

 .دسجلا ا ا ناميإلا ةيوقت

 د 2
 e و

 ؟هلعلا بلاطل ةاكزلا ءاطعإ مكح ام 85 نب
 ناك نإو يعرشلا ملعلا بلطل غرفتملا ملعلا بلاط : باوجلا

 ملعلا بلط نأل «ةاكزلا نم ىطعي نأ زوجي بسكتلا ىلع ًارداق
 داهجلا لعج ىلاعتو كرابت هللاو «هللا ليبس يف داهجلا نم عون يعرشلا

 ُتَكَدّصلأ امل © » سس مس

 نازل فو ميو وقلم امل َتاايعلاَو ٍنيكسملآَو يارم
 يع دا ف ای یتا یار لی فز کرک

 . 4و يكحح
 ىطعي ال هنإف يويند ملع بلطل ًاغرفتم بلاطلا ناك اذإ امأ

 نأ كنكميو ءايندلل لمعت نآلا تنأ :هل لوقنو ءةاكزلا نم

 اندجو ول نكلو «ةاكزلا نم كيطعن الف ةفيظولاب ايندلا نم بستكت
 هنكل «ىنكسلاو «برشلاو «لكألل بستكي نأ عيطتسي ًاصخش



 ةاسكزلا ىواتف
 ا( أ7أ7/1111171717070711ا1اكا

 نم هجوزن نأ زوجي لهف هب جوزتي ام هدنع سيلو جاوزلا ىلإ جاتحي
 رهملا ىطعيو «ةاكزلا نم هجوزن نأ زوجي معن :باوجلا ؟ةاكزلا

 ولو ًازئاج ةاكزلا نم ريقفلا جيوزت نوك هجو ام :ليق نإف ءالماك
 ؟ًاريثك هايإ ىطعي يذلا ناك
 ضعب يف نوكت دق ةحلم جاوزلا ىلإ ناسنإلا ةجاح نأل :انلق

 هنإ :ملعلا لهأ لاق كلذلو «برشلاو لكألا ىلإ هتجاحك نايحألا
 عستي هلام ناك نإ هجوزي نأ صخش ةقفن همزلت نم ىلع بجي

 مو جاوزلل نبالا جاتحا اذإ هنبا جوزي نأ بألا ىلع بجيف «كلذل
 اوسن نيذلا ءابالا ضعب نأ تعمس نكل «هب جوزتي ام هدنع نكي
 نم جوزت :هل لاق «جاوزلا هنم هنبا بلط اذإ بابشلا لاح مهلاح

 ىلع ًارداق ناك اذإ هيلع مارحو «زئاج ريغ اذهو .كنيبج قرع
 ىلع هتردق عم هجوزي مل اذإ ةمايقلا موي هنبا همصاخي فوسو «هجيوزت
 چورت

 نس غلب يذلا مهنم ءانبأ ةدع لجرل ناك ول :ةلأسم انهو

 يصوي نأ لجرلا اذهل زوجي لهف ءريغصلا مهنمو ءهجوزف جاوزلا
 ؟رابكلا هءانبأ ىطعأ هنأل راغصلا ءانبألل ًارهم هلام نم ءيشب

 يصوي نأ رابكلا هءانبا جوز اذإ لجرلل زوجي ال :باوجلا

 نس هئانبأ نم دحأ غلب اذإ هيلع بجي نكلو ءراغصلا هئانبأل رهملاب

 نإف توملا دعب هل يصوي نأ امأ «لوآلا جوز امك هجوزي نأ جاوزلا

 قح يذ لك ىطعأ هللا نإ» : هك يبنلا لوق كلذ ليلدو مارح اذه

 . "2(ثراول ةيصو الف «هقح

 -باوبأ «يذمرتلاو «ثراولل ةيصولا يف ءاج ام باب «عويبلا باتك «دواد وبأ هجرخأ )١(
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 ےس ©
 ؟نيدهاجملل ةاكزلا عفد زوجي له ۳۸١ سن

 ةاكزلا لهأ فانصأ نم لعج هللا نإ :هلوقب هتليضف باجأف
 مهيطعن نأ زوجي هللا ليبس يف نودهاجملاف «هللا ليبس يف نيدهاجملا
 هللا ليبس يف دهاجملا ؟هّللا ليبس يف دهاجملا نم نكلو :ةاكزلا نم

 لتاقيو «ةعاجش لتاقي لجرلا نع لكس نيح ةي هللا لوسر هنّ
 ال هللا يبن اناطعأف ؟هللا ليبس يف كلذ يأ هناكم ىريل لتاقيو «ةيمح
 يف وهف ايلعلا ىه هللا ةملك نوكتل لتاق نم» :لاقف ًاطسق ًاميق ًانازيم
 ميكحتو هللا ةملك ءالعإل ضرغلا اذهل لتاق نم لكف "”«هللا ليبس
 هللا ليبس يف هنإف رافكلا دالب يف ىلاعت هللا نيد لالحإو «هللا ةعيرش
 امإو ءداهجلا ىلع اهب نيعتسي مهارد ىطعي نأ امإ «ةاكزلا نم ىطعي

 . ةازغلا زيهجتل تادعم ىرتشت نأ

 هلوق هيلع قبطني دجاسملا 7 ىف ةاكزلا ترص لع "85 س

 :ةيآلا «ةبوتلا ةروس) 6 هلأ ليس 000 لهأ نأش يف ىلاعت
0 

 : ىلاعت هلوق نمض يف لخدي ال دجاسملا ءانب نإ :باوجلا

 ليبس يف دارملا نأ نورسفملا هب اهرسف يذلا نأل هلأ ليس فو ل
 هللا ليبس يف دارملا نإ :انلق ول اننألو ؛هللا ليبس يف داهجلا وه هللا

 ٌتَقَدَصلأ اَمَّنِإ # # هلوق يف رصحلل نكي مل ريخلا هوجو عيمج

 روكذملا يف مكحلا تابثإ مولعم وه امك رصحلاو «ةدئاف 4 ِءرَقْفَلِل

 .ثراول ةيصو ال ءاج ام باب ءاياصولا =
 18١(. ١)ايلعلا يه هللا ةملك نوكتل لتاق نم باب «ريسلاو داهجلا باتك «يراخبلاهجرخأ )١(



 ةاكزلا ىواتف

 «يو رب _ تخجل
 عيمج ينعي وأ ليس فَو» نإ :انلق اذإف ادع ام نع هيفنو
 امنإب اهريدصتل ةبسنلاب ةدئاف تاذ ريغ ىقبت ةيالا نإف ريخلا قرط

 ءدجاسملا ءانبل ةاكزلا فرص زاوج يف نإ مث ءرصحلا ىلع ةلادلا

 بلغي سانلا نم ًاريثك نأل ؛ريخلل ليطعت ىرخألا ريخلا قرطو
 نأ نكمي ريخلا قرط نأو «دجاسملا ءانب نأ اوأر اذإف «حشلا مهيلع

 يف نيكاسملاو ءارقفلا يقبو ءاهيلإ مهتاكز اولقن اهيلإ ةاكزلا لقنت

 . ةمئاد ةجاح

 %3 %3 ا

 ؟براقألل ةاكزلا عفد مكح ام ۳۸۷ ست
 ىك ز ملا ىلع هتقفن بجت بيرق لك نأ كلذ يف ةدعاقلا : باوجلا

 ءهنع ةقفنلا عفرل ًاببس نوكي ام ةاكزلا نم هيلإ عفدي نأ زوجي ال هنإف
 خألا نإف «ءانبأ هل ناك اذإ خآلاك هتقفن بجت ال بيرقلا ناك اذإ امأ
 دوجول ثراوتلا مدعل ًارظن هتقفن هيخأ ىلع بجي الف ءانبأ هل ناك اذإ
 لهأ نم ناك اذإ خألا ىلإ ةاكزلا عفد زوجي لاحلا هذه ينو «ءانبألا

 يف ةاكزلا نوجاتحي ال براقأ ناسنإلل ناك ول ًاضيأ كلذك «ةاكزلا

 ءأبأ بيرقلا ناك ولو مهنويد ءاضق زوجيف نويد مهيلع نكل ةقفنلا

 سيل مهيلع بجو يذلا نيدلا اذه مادام اّمأ وأ اجو هاا

 . ةقفنلا يف ريصقتلا هببس

 ةمارغب مزلأو ثداح هنبا ىلع لصح لجر :كلذ لاثم

 مرغلا عفدي نأ بألل زوجيف لام هدنع سيلو ءاهباصأ يتلا ةرايسلا

 سيل مرغلا اذه نأل بألا ةاكز نم يأ  هتاكز نم نبالا ىلع يذلا

 نم لك اذكهو «قافنإلاب قلعتي ال رمأل بجو امنإ لب «ةقفنلا هببس
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 نإف ةاكزلا ببس نودب هعفدي نأ هيلع بجي ال بيرق ىلإ ةاكز عفد
 .ةاكزلا نم زئاج كلذ

 ؟ناضمرب ةصتخم تاوكزلاو تاقدصلا له ۳۸۸ س
 ىه لب «ناضمر رهشب ةصتخم تسيل تاقدصلا :باوجلا

 نأ ناسنإلا ىلع بجي ةاكزلاو «تقو لك يف ةعورشمو ةبحتسم
 ناك اذإ الإ مهللا «ناضمر رظتني الو هلام لوح مت اذإ اهجرخبي

 ال اذهف ناضمر رظتنيف نابعش يف هلوح نوكي نأ لثم ًابيرق ناضمر

 نأ هل زوجي ال هنإف اًلثم مرح يف هتاكز لوح ناك ول امأ «هب سأب

 مرح لبق ناضمر يف اهمدقي نأ هل زوجي نكل «ناضمر ىلإ اهرخؤي
 نأل ءزوجي ال اذه نإف اموجو تقو نع اهريخأت امأو ءجرح الو

 زوجي الو اهببس دوجو دنع ىدؤت نأ بجي ببسب ةديقملا تابجاولا

 اهتقو نع ةاكزلا رخأ اذإ نامض هدنع سيل ءرملا نإ مث . هنع اهريخأت

 تومي دقف هيلإ اهرخأ يذلا تقولا ىلإ ىقبي نأ نامض هدنع سيل

 نوملعي ال دق ةثرولا اهجرخي ال دقو «هتمذ يف ةاكزلا ىقبت ذنئيحو

 يف نواب اذإ ءرملا ىلع ىشخي يتلا بابسألا نم كلذ ريغ ىلإ هيلع اهنأ
 .هتاكز جارخإ نع ًاقئاع نوكت نأ هتاكز جارخإ

 ماعلا مايأ لكف «نيعم تقو اهل سيل ةقدصلاف : ةقدصلا امأ

 يف مهتاكزو مهتاقدص نوكت نأ نوراتخي سانلا نكلو ءاهل تقو

 الي يبنلا ناكو «مركلاو دوجلا تقو «لضاف تقو هنأل «ناضمر

 هسراديف ليربج هاقلي نيح ناضمر يف نوكي ام دوجأو سانلا دوجأ

 يف ةقدصلا وأ ةاكزلا ةليضف نأ فرعن نأ بجي نكلو «نآرقلا
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 وبرت ىرخأ ةليضف كانه نكي مل اذإف «تقولاب قلعتت ةليضف ناضمر
 ةليضف كانه ناك اذإ امأ «هريغ نم لضفأ نمزلا اذه ىفف اهيلع

 قحا فا الا نوك نأ كف كقولا ا لغرب رت يرخأ
 «ناضمر ىلإ اهرخؤي نأ يغبني ال هنإف - ناضمر ريغ يأ - رخآ تقو
 عفنأ هيف نوكي يذلا نمزلاو تقولا ىلإ رظني نأ يغبني يذلا لب
 ريغ يف ءارقفلا نأ بلاغلاو «نمزلا كلذ يف ةقدصلا جرخيف ءارقفلل

 تاقدصلا هيف رثكت ناضمر نأل ؛ناضمر يف مهنم جوحأ ناضمر
 مهنكل «نوطعي امب نينغتسم نيفتكم هيف ءارقفلا دجتف تاوكزلاو
 نأ يغبني ةلأسملا هذهف «ةئنسلا مايأ ةيقب يف ًاديدش ًاراقتفا نورقتفي
 . لضف لك ىلع ًامدقم نمزلا لضف لعجي ال نأو «ءرملا اهظحالي

 ام مأ هتايح يف ناسنإلا هجرخأ ام ةيراجلا ةقدصلا له ۳۸۹ سل

 ؟هدعب نم هنع هلهأ هب قدصت

 ينعي '”(ةيراج ةقدص نم الإ» هيب هلوق نأ رهاظلا : باوجلا

 نم نوكي ام نأل «هدعب نم هل هدالوأ هلعجي امم سیلو هسفن تيملا نم

 وعدي حلاص دلو» :هلوقب مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا هنّيب دلولا
 فقوأ وأ «ةيراج ةقدص نوكي ءيشب ىصوأ دق ناك اذإ تيملاف . «هل

 هنإف ملعلا كلذكو هتوم دعب هب عفتني هنإف ةيراج ةقدص نوكي ًائيش
 لضفألا له :انل ليق ول اذهلو «هل اعد اذإ دلولا كلذكو «هبسك نم
 دلاولل وعدأو ىسفنل نيتعكر يلصأ نأ وأ «دلاولل نيتعكر يلصأ نأ

 ؛امهيف دلاولل وعدتو «كل نيتعكر يلصت نأ لضفألا :انلق ؟امهيف

 )١( هتافو دعب باوثلا نم ناسنإلا قحلي ام باب /ةيصولا باتك :ملسم هجرخأ )1771(.



 مالسإلا ناكرأ ىواتف

 حلاص دلو وأ» :لاق ثيح ايب يبنلا هيلإ دشرأ ام وه اذه نأل

 .رخآ المع لمعي وأ «هل يلصي لقي ملو «هل وعدي

 دا U د
N N  % 

 وأ اهسفنل اهجوز لام نم قدصتت نأ ةأرملل زوجي له 9٠" س

 ؟اهتاومأ نم دحأل

 دحأل زوجي الو «جوزلل جوزلا لام نأ مولعملا نم :باوجلا

 هب قدصتت نأ اهل جوزلا نذأ اذإف «هنذإب الإ دحأ لام نم قدصتي نأ

 هنإف نذأي مل نإف ءاهيلع جرح الف اهتاومأ نم تءاش نمل وأ ءاهسفنل
 الإ ملسم ءىرما لام لحي الو هلام هنأل ؛ءيشب قدصتت نأ هل لحيال

 . هنم سفن بيط نع

 هنأ ةجحب ىنغلا هبحاص نم ةاكزلا ذخأي ريقف لجر ۳۹١ س

 ١ ؟لمعلا اذه ين مكحلا امف وه اهذخأي مث اهعزويس
 هبحاص نأل «ةنامألا فالخ وهو هيلع مرحم اذه :باوجلا

 لهأ ركذ دقو «هسفنل هسفنل هذخأي وهو «هريغل هعفدي لیکو هنأ ىلع هيطعي

 د ا ا

 نم هذخأي ناك ام نأ هبحاصل نيبي نأ صخشلا اذه ىلع بجاولا نإف

 هيلع نإف هزجي مل نإو «كاذف هزاجأ نإف « «هسفنل هفرصي ناك لبق

 .- هبحاص نع ةاكزلا هب يدؤيل هسفنل ذخأ ام نمضي يأ  نامضلا

 سانلا ضعب اهلعفي ةلأسم ىلإ هبنأ نأ دوأ ةبسانملا هذبمو

 طيبا هيجي «ةاكزلا ذخأيف ًاريقف نوكي هنأ : يهو لاهجلا

 اهذخأي نم سانلا نمف ءاهذخأي مث ءًاريقف لزي مل هنأ ىلع سانلا
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 یر س بت

 «يلإ هللا هقاس قزر اذهو «سانلا تلأس ام انأ :لوقيو اهلكأيو

 نم ًائيش ذخأي نأ هيلع مرح ىلاعت هللا هانغأ نم نأل ؟ مرح اذهو

 . ةاكزلا

 هلكوي نأ نودب هريغ اهيطعي مث اهذخأي نم سانلا نمو

 فرصتلا اذه فرصتي نأ هل لحي الو مرح ًاضيأ اذهو ةاكزلا بحاص

 . هفرصت زجي ملو هل نذأي مل اذإ هبحاصل ةاكزلا نامض
 # ¥ %F  دا
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 ؟موصلا باجيإ نم ةمكحلا ام "97 نب

 i هيا * : لجو زع هللا لوق انأرق اذإ :باوجلا

 4َنوُفّنَت كلم مڪي نو دلا لع بيک امگ مايل مڪ بک

 هل دعنا ىوقتلا يهو موصلا باجيإ نم ةمكحلا يه ام انفرع
 قالطإلا دنع يهو «مراحملا كرت يه ىوقتلاو «ىلاعتو هناحبس
 مل نم» :ِهِلَك يبنلا لاق دقو ءروظحملا كرتو «هب رومأملا لعف لمشت

 هماعط عدي نأ ةجاح هلل سيلف لهجلاو هب لمعلاو روزلا لوق عدي

 كلذكو تابجاولاب مايقلا مئاصلا ىلع دكأتي اذه ىلعو . “«هبارشو
 الو سانلا باتغي الف «لاعفألاو لاوقألا نم تامرحملا بانتجا

 عيمج بنتجيو مرح ًاعيب عيبي الو «مهنيب مني الو «بذكي
 فوس هسفن نإف لماك رهش يف كلذ ناسنإلا لعف اذإو «تامرحملا

 . ماعلا ةيقب ميقتست

 موي نيب نوقرفي ال نيمئاصلا نم ًاريثك نأ فسؤملا نكلو

 كرت نم اهيلع مه يتلا ةداعلا ىلع مهف «مهرطف مويو مهموص
 هذهو موصلا راقو هيلع نأ رعشت الو «تامرحملا لعفو «تابجاولا

 دنع امبرو «هرجأ نم صقنت نكلو «موصلا لطبت ال لاعفألا
 E موضلا رجا لع جرت ازال

 دا

 ًاصرح ةكم علاطمب اهلك علاطملا طبرب يداني نم كانه ۳۹۳ س
 يأر امف هريغو كرابملا ناضمر رهش لوخد يف ةمألا ةدحو ىلع
 ؟مکتلیضف

 )١( موصلا يف هب لمعلاو روزلا لوق عدي مل نم باب /مايصلا باتك : يراخبلا هجرخأ )١907(.
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 علاطم نأل «ليحتسم ةيكلفلا ةيحانلا نم اذه :باوجلا
 قافتاب فلتخت هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق امك لالهلا
 ليلدلا ىضتقم نإف فلتخت تناك اذإو «ملعلا اذهب ةفرعملا لهأ
 .همكح دلب لكل لعجي نأ يرظنلاو يرثألا

 رسل مكن دہ نمف »ف : ىلاعت هللا لاقف يرثألا ليلدلا امأ

 ام ضرألا ىصقأ يف ًاسانأ نأ ردق اذإف .(180 :ةرقبلا) 4 ےک

 فيكف لالهلا اودهش ةكم لهأو  لالهلا يأ - رهشلا اودهش

 يبنلا لاقؤ !؟رهشلا اودهشي مل نم ىلإ ةيآلا هذه يف باطخلا هجوتي

 لهآ هآر اذإف «هیلع قفتم “«هتیؤرل اورطفاو هتيؤرل اوموص» : كي
 ناب نيف ركلا نم مهءارو نمو ناتسكاب لهأ مزلن فيكف اثم ةكم
 قلع ةي يبنلاو «مهقفأ يف علطي مل لالهلا نأ ملعن اننأ عم ءاوموصي
 .ةيؤرلاب كلذ

 نكمت ال يذلا حيحصلا سايقلا وهف يرظنلا ليلدلا امأ
 ضرألا نم ةيقرشلا ةهجلا يف علطي رجفلا نأ ملعن نحنف «هتضراعم

 انمزلي لهف «ةيقرشلا ةهجلا ىلع رجفلا علط اذإف «ةيبرغلا ةهجلا لبق
 يف سمشلا تبرغ اذإو .ال :باوجلا ؟ليل يف نحنو كسمن نأ

 ؟رطفن نأ انل زوجي لهف راهنلا يف نحن اننكلو ةيقرشلا ةهجلا

 تيقوت هتيقوت لالهلاف امامت سمشلاك لالهلا نذإ .ال :باوجلا
 ص ر

 صلصال لاق يذلاو . يموي تيقوت اهتيقوت سار « يرهش
 هم مِلَع هَل ا او اني متنا ۾ 2 ہک سابل نه کیا لإ ت ُثَهَرلَا مايل هلي

 )١( .لالهلا متيأر اذإ» :هِْلك يبنلا لوق باب .موصلا باتك «يراخبلا هجرخأ .

 ) .)4اك 00م ملسمو



 GD مايصلا ىواتف

 0 ع اَ کت 16 تا 2 كش توات رک رنک ڪا

 اا اا اهب ل ا بكس امو اشيك
 لَو لل ىلإ مص أمي ت ا م دولا 0 هم نالا

 كك نورت کرک ةد كاي ربما ن رشکت زل یک
 يذلا وه .(۱۸۷ :ةرقبلا) € حر نوفي مُهَّلَمَل سال هويلياء هلل ثم

 يرثألا ليلدلا ىضتقمف  ٌّةَن ةف رها كني دهس نمف ف # : لاق

 موصلاب قلعتي اميف هب ًاصاخ ًامكح ناكم لكل لعجن نأ يرظنلاو

 هباتك يف هللا اهلعج يتلا ةيسحلا ةمالعلاب كلذ طبريو ءرطفلاو
 ةوهشو. «رمقلا هوهش يهو الآ هم قف هلك دمع هي اهلعجو
 .رجفلا وأ سمشلا

 لوألا دلبلا يف نلعأو دلب ىلإ دلب نم مئاصلا لقتنا اذإ ۳۹ ٤ سن

 ري مل يناثلا دلبلا نأب ًاملع مهل ًاعبت رطفي لهف لاوش لاله ةيؤر
 ؟لاوش لاله هيف

 يمالسإ دلب ىلإ يمالسإ دلب نم ناسنإلا لقتنا اذإ : باوجلا
 ؛اورطفي ىتح مهعم ىقبي هنإف هيلإ لقتنا يذلا دلبلا راطفإ رخأتو

 «سانلا رطفي موي رطفلاو «سانلا موصي موي موصلا نأل
 رثكأ وأ ًاموي هيلع داز نإو اذهو «سانلا يحضي موي ىحضألاو

 دق هنإف «سمشلا بورغ هيف رخأتي رخآ دل: ىلإ رفاس ول امك وهف
 اذإ هنألو ءرثكأ وأ ءًاثالث وأ «نيتعاس داتعملا مويلا ىلع ديزي

 هيلع يبنلا رمأ دقو «هيف ري مل لالهلا نإف يناثلا دلبلا ىلإ لقتنا

 اورطفا» :لاق كلذكو هتيؤرل الإ موصن ال نأ مالسلاو ةالصلا
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 رهشلا توبث رخأت دلب نم لقتني نأ لثم سكعلا امأو . '”«هتيؤرل

 هتاف ام يضقيو «مهعم رطفي هنإف رهشلا توبث هيف مدقت دلب ىلإ هدنع
 «نيموي ىضق ناموي هتاف نإو ءًاموي ىضق موي هتاف نإ «ناضمر نم

 ةعست نع صقني نأ نكمي ال رهشلا نأل ةيناثلا يف يضقي انلقو

 متت مل نإو رطفأ هل انلقو ءآموي نيثالثلا ىلع ديزي وأ «آموي نيرشعو
 نم دبالف يؤر اذإف «يؤر لالهلا نال ؛ًاموي نيرشعو ةعست

 نأ نكمي ال رهشلا نأل ؛نيرشعو ةعست نع ًاصقان تنك الو ءرطفلا

 نيرشعو ةعست متت نأ كمزل ًاموي نورشعو ةعست نع صقني
 كنإف ري مل نإف «لالهلا ري ىتح رطفت ال كنإف ىلوألا ةلأسملا فالخب

 كيلع داز نإو مايصلا كمزلف رطفت فيكف «ناضمر يف لازتال

 . مويلا يف تاعاسلا ةدايزك وهف رهشلا

0 0 0 

 هيلع بعصيو قاش هلمع نميف مكتليضف يأر ام "40 س
 ؟رطفلا هل زوجي له مايصلا

 لمعلا لجأ نم هراطفإ نأ ةلأسملا هذه يف ىرأ يذلا :باوجلا

 ذخأيلف موصلاو لمعلا نيب عمجلا نكمي ال ناك اذإو ءزوجي الو مرح
 مايص نأل ؛ناضمر يف موصي نأ هل ىنستي ىتح ناضمر يف ةزاجإ
 .هب لالخإلا زوجي ال مالسإلا ناكرأ نم نكر ناضمر

 انني د دك و داع

 . ةقباسلا ىوتفلا يف هجيرخت مدقت (1)



 2 ماسيضصلا ىواتف

 الهج ضيحلا مايأ موصت تناكو تضاح ةريغص ةاتف 95 س
 ؟اهيلع بجي اذامف

 يف هموصت تناك يذلا مايصلا يضقت نأ اهيلع بجي : باوجلا

 ولو حصي الو لبقُي ال ضيحلا مايأ يف مايصلا نأل ءاهضيح مايأ
 . هتقول دحال ءاضقلا نأل ؛ ةلهاج تناك

 ىهو ضيحلا اهءاج ةأرما :ةلأسملا هذه سكع ةلأسم انهو
 اهيلع بجي هذهف موصت ال تناكف اهلهأ ربخت نأ تيحتساف «ةريغص

 ؛ةفلكم تراص تضاح اذإ ةأرملا نأل همصت مل يذلا رهشلا ءاضق
 . غولبلا تامالع ىدحإ ضيحلا نأل

 ني ني +%

 شيعو هشيع بسك لجأ نم ناضمر مايص كرت لجر ۳۹۷ س
 ؟مكحلا امف ةيرذلا نم هتحت نم

 هنأ ةجحب ناضمر رهش مايص كرت يذلا لجرلا اذه : باوجلا

 امك هنأ نظي ًالوأتم كلذ لعف ناك اذإ ءهدالوألو هل شيعلا بستكي

 راطفإلاب الإ شيعلا عيطتسي ال نمل زوجي هنإف رطفي نأ ضيرملل زاج
 نإ هنع ماصي وأ ًاّيح ناك نإ ناضمر يضقيو لوأتم اذهف «رطفي نأ

 . نيكسم موي لك نع هنع معطي هنإف هيلو هنع مصي مل ناف «ًاتيم ناك

 لهأ لاوقأ نم حجارلا لوقلا نإف ليوأت ريغب هكرت اذإ امأ
 الب اهتقو نع اهجارخإ ناسنإلا دمعت اذإ ةتقؤم ةدابع لك نأ «ملعلا

 ةرثكو «حلاصلا لمعلاب هنم ىفتكي امنإو «هنم لبقت ال اهنإف رذع

 نم)» هنع حص اميف هيي يبنلا لوق كلذ ليلدو «رافغتسالاو لفاونلا
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 ال ةتقؤملا ةدابعلا نأ امكف '”(در وهف انرمأ هيلع سيل المع لمع
 كانه ناك اذإ امأ ءاهتقو دعب لعفت ال كلذكف ءاهتقو لبق لعفت

 نع مان نم» :نايسنلا يف لاق ايب يبنلا نإف نايسنلاو لهجلاك رذع

 نأ عم "كلذ الإ اهل ةرافك ال ءاهركذ اذإ اهلصيلف اهيسن وأ ةالص

 .هركذ عضوم اذه سيلو ليصفت ىلإ جاتحي لهجلا

 ؟رطفلل ةحيبملا راذعألا ام ۳۹۸ س

 ءاج امك «رفسلاو «ضرملا : رطفلل ةحيبملا راذعألا : باوجلا

 وأ اهسفن ىلع فاخت الماح ةأرملا نوكت نأ راذعألا نمو «نآرقلا يف
 اذإ فاخت ًاعضرم ةأرملا نوكت نأ ًاضيأ راذعألا نمو ءاهنينج ىلع

 جاتحي نأ ًاضيأ راذعألا نمو ءاهعيضر ىلع وأ اهسفن ىلع تماص

 يف ًاقيرغ دجي نأ : لثم «ةكله نم موصعم ذاقنإل رطفلا ىلإ ناسنإلا

 ىلإ هذاقنإ يف جاتحيف ران اهيف هب ةطيحم نكامأ نيب ًاصخش وأ ءرحبلا
 جاتحا اذإ ًاضيأ كلذ نمو «هذقنيو رطفي نأ ذئنيح هلف رطفلا

 نم كلذ نإف «هللا ليبس يف داهجلا ىلع يوقتلل رطفلا ىلإ ناسنإلا

 ةوزغ يف هباحصإل لاق هيب يبنلا نأل ءهل رطفلا ةحابإ بابسأ
 اذإف "«اورطفاف مكل ىوقأ رطفلاو ءًادغ ودعلا اوقال مكنإ» : حتفلا
 كاسمإلا همزلي ال هنإف هب ناسنإلا رطفأو رطفلل حيبملا ببسلا دجو

 )7١5(. ةتئافلا ةالصلا ءاضق باب /دجاسملا باتك : ملسم هجرخأ (۲)

 )١١7١(. لمعلا ىلوت اذإ رفسلا يف رطفملا رجأ باب /مايصلا باتك : ملسم هجرخأ (۳)



 مايصلا ىواتف

 نم موصعم ذاقنإل رطفأ دق ًاصخش نأ ردق اذإف «مويلا كلذ ةيقب

 هل حيبي ببسب رطفأ هنأل «هذاقنإ دعب ولو ًارطفم رمتسي هنإف ةكله
 تلاز دق مويلا كلذ ةمرح نوكل ذئنيح كاسمإلا همزلي الف رطفلا
 : ةلأسملا هذه يف حجارلا لوقلاب لوقن اذهلو «رطفلل حيبملا ببسلاب

 همزلي ال هنإف ًارطفم ناكو راهنلا ءانثأ يف ءىرب ول ضيرملا نأ

 ال هنإف ًارطفم ناكو هدلب ىلإ راهنلا ءانثأ رفاسملا مدق ولو «كاسمإلا
 اهمزلي ال هنإف راهنلا ءانثأ يف ضئاحلا ترهط ولو «كاسمإلا همزلي

 كلذ ناكف ءرطفلل حيبم ببسب اورطفأ مهلك ءالؤه نأل ؛كاسمإلا

 الف هيف راطفإلا عرشلا ةحابإل «مايص ةمرح هل سيل مهقح يف مويلا
 يف ناضمر رهش لوخد تبث اذإ ام فالخب اذهو «كاسمإلا مهمزلي
 هنأل ؛رهاظ امهنيب قرفلاو «ذئنيح كاسمإلا مزلي هنإف راهنلا ءانثأ

 مويلا اذه يف كاسمإلا نأ تبث دقف راهنلا ءانثأ يف ةنيبلا تماق اذإ

 . لهجلاب ةنيبلا مايق لبق نوروذعم مهنكل « مهيلع بجاو

 مهمزل ناضمر نم مويلا اذه نأب نيملاع اوناك ول اذهلو
 حيبأ دقف مهيلإ انرشأ نيذلا نورخآلا موقلا كئلوأ امأ .كاسمإلا
 . رهاظ قرف امهنيب ناكف ‹مهملع عم رطفلا مهل

 ءرهشلا تبثي نأ لبق ناضمر نم ىلوألا ةليللا مان لجر ۳۹۹ س

 ناضمر نم مويلا نأ رجفلا علط نأ دعب ملعو موصلا ةين تيبي مو
 ؟مويلا كلذ يضقي لهو ؟لاحلا هذه لثم يف لمعلا امف

 نأ لبق ناضمر نم ةليل لوأ مان يذلا لجرلا اذه :باوجلا
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 علط نأ دعب ملعو ظقيتسا مث «موصلا ةين تيبي ملو ءرهشلا تبثي
 بجيو كاسمإلا هيلع بجي ملع اذإ هنإف ناضمر نم مويلا نأب رجفلا
 ملعأ اميف كلذ يف فلاخي ملو «ملعلا لهأ روهمج دنع ءاضقلا هيلع

 ملعلا عبتت ةينلا نإ : لاق هنإف - هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش الإ

 «هملع دعب ةينلا تييبت كرتي مل وهف ءروذعم وهف «ملعي مل اذهو
 نيح نم كسمأ اذإف اذه ىلعو ءروذعم لهاجلاو ءالهاج ناك هنكلو
 .لوقلا اذه ىلع هيلع ءاضق الو ‹ حيحص هموصف هملع

 همزليو «كاسمإلا همزلي هنإ :اولاق دقف ءاملعلا روهمج امأو

 . ةين الب مويلا نم ًءزج هتاف هنأب كلذ اوللعو ءءاضقلا

 . مويلا كلذ يضقي نأ هقح يف طايتحالا نأ ىرأ يذلاو

 F%*تي د  

 لهف راهنلا ءانثأ يف رذعلا لازو رذعل ناسنإلا رطفأ اذإ 5٠١ س

 ؟هموي ةيقب كسمي
 حابتسا لجرلا اذه نأ كلذو «كاسمإلا همزلي ال :باوجلا

 ءاودلا لوانت ىلإ رطضملل حيبي عرشلاف ءعرشلا نم ليلدب مويلا اذه

 يف ةتباث ريغ مويلا ةمرح ًاذإ ءرطفأ هلوانت اذإ هنكل «هلوانتي نأ اثم
 نأ هايإ انمازلإو ءءاضقلا هيلع نكل ءرطفي نأ هل حيبأ هنأل ءهقح

 عفتني ال لجرلا اذه مادامف «ميقتسي ال ًاعرش هل ةدئاف نودب كسمي

 .هب همزلن الف كاسمإلاب

 تبرش نإ :لاقو «ءاملا يف ًاقيرغ ىأر لجر :كلذ لاثم

 «هذقنيو برشيف «هذاقنإ نم نكمتأ ل برشأ مل نإو هذاقنإ يننكمأ
 ًامرتحم مويلا اذه نكي مل لجرلا اذه نأل «هموي ةيقب برشيو لكأيو
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 اذهلو «كاسمإلا همزلي الف «عرشلا ىضتقمب هحابتسا ثيح هقح يف
 اذإ الإ لكأت ال : ضيرملا اذهل لوقن له ضيرم صخش كانه ناك ول

 الإ برشت الو لكأت ال ىنعمب ؟تشطع اذإ الإ برشت الو تعج
 ءرطفلا هل حيبأ دق ضيرملا نأل ؛اذه هل لوقن ال «ةرورضلا ردقب

 همزلي ال هنإف يعرش ليلد ىضتقمب ناضمر يف رطفأ نم لكف
 ؛كاسمإلا همزل رذع ريغل رطفأ نمف سكعلاب سكعلاو كاسمإلا
 نم نذإ نودب مويلا ةمرح كهتنا دقو ءرطفي نأ هل لحي ال هنأل
 . ملعأ هللاو . ءاضقلاو كاسمإلا ىلع ءاقبلاب همزلنف ‹عرشلا

 7 خاب 7

 ؟مكحلا امف مايصلا نم ءابطألا اهعنمو ةطلجب ةباصمةأرما ٠١١ س

 دق لزحأ ىذلا تامر يم ال: لافتا لاق +تاوحلا
 رك مَنِ ده نمف ِناَفَرْفْلَاَو ىدهلا نم ب ت هو ننال ده نالا

 24 ow Hc Gr دس ىو - ا ل ےک 0 20000 00011

 رخأ مايرأ نم 2 رس لع وأ ا ضيم ناڪ نَمَو هم صيف رهشلا

 ناك اذإو ۱۸١(. :ةرقبلا) 4 َرَتملا مڪي ديالو رسل مڪب هلآ دير رى ردع

 موي لك نع معطي هنإف هؤرب ىجرُي ال ًاضرم ًاضيرم ناسنإلا
 نسحيو «زرلا نم ًاماعط مهيلع عزوي نأ : ماعطإلا ةيفيكو «ًانيكسم
 ىلإ نيكاسم وعدي وأ «هريغ وأ محللا نم همدؤي ام هعم نوكي نأ

 ضيرملا مكح وه اذه «مهيدغي وأ ؛مهيشعيف ءادغلا ىلإ وأ ءءاشعلا

 اذه نم لئاسلا هركذ امب ةباصملا ةأرملا هذهو ء«هؤرب ىجري ال ًاضرم

 .انيكسم موي لك نع معطت نأ اهيلع بجيف «عونلا
3 1 
3 2 
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eeات لل  
 ؟ “هموصو رفاسملا ةالص نوكت فيكو ىتم 407 سد

 ىلإ هدلب نم جرخي نأ نيح نم ناتعكر رفاسملا ةالص : باوجلا

 تضرف ام لوأ» :- اهنع هللا يضر  ةشئاع لوقل «هيلإ عجري نأ
 ‹««رضحلا ةالص تقهتأو رفسلا ةالص ترقأف «نيتعكر تضرف ةالصلا

 كلام نب سنأ لاقو « ””(رضحلا ةالص يف ديزو» :ةياور يفو

 لصف ةكم ىلإ ةنيدملا نم هيو يبنلا عم انجرخ» :- هنع هللا يضر -

 . "(ةنيدملا ىلإ انعجر ىتح نيتعكر نيتعكر
 نم ةالصلا كردأ ءاوس «ًاعبرأ ىلص متي مامإ عم ىلص اذإ نكل

 ةماقإلا متعمس اذإ» : ةي يبنلا لوق مومعل ؛اهنم ءيش هتاف مأ اهلوأ

 امف ءاوعرست الو ءراقولاو ةنيكسلا مكيلعو ةالصلا ىلإ اوشماف

 متكردأ ام» :هلوق مومعف . «9اومتأف مكتاف امو ءاولصف متكردأ
 ءارو نولصي نيذلا نيرفاسملا لمشي «اومتأف مكتاف امو ءاولصف

 هللا يضر - سابع نبا لئسو .مهريغو ًاعبرأ يلصي يذلا مامإلا
 متئا اذإ ًاعبرأو «درفنا اذإ نيتعكر يلصي رفاسملا لاب ام  امهنع

 . «ةنسلا كلت» :لاقف ؟ميقمب

 يف اهب رمأ ىلاعت هللا نأل «رفاسملا نع ةعامجلا ةالص طقست الو

 )١( اهصنب ىوتفلا ىلع ةظفاحم ةالصلا انه تركذ .

 )1١90(. هعضوم نم جرخ اذإ رصقي باب /ةالصلا ريصقت باتك :يراخبلا هجرخأ (۲)

 . )1۸٥( اهرصقو نيرفاسملا ةالص باب /اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك : ملسمو

 :ملسمو )٠۸١(. ريصقتلا يف ءاج ام باب /ةالصلا ريصقت باتك :يراخبلا هجرخأ (۳)

 .(1۹۳) اهرصقو نيرفاسملا ةالص باب /اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتع

 )٤( هجيرخت مدقت ص٠7 7.
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 ورور م رے gs ل ص

 مقلم ةؤلَصلا مهل تمقأك ميف تنك اًدِإَو# :لاقف لاتقلا لاح
 وو مس هو مب وو چ هیچ رج ر ی 57 و ب مس س

 نِ اونو لف اودجس اد مُهَتحِلْسُأ اودخايلو كعم منم ةنياط
a ر ہص ر م eص سر 1 م هذآ  

 ةروس) © َكَعم اولي واصيب مل فرحا ةمياط ِتْأَنْلَو مارو
 بجو هدلب ريغ دلب يف رفاسملا ناك اذإف اذه ىلعو ٠٠١(. :ةيآلا ءءاسنلا

 نوكي نأ الإ ءءادنلا عمس اذإ دجسملا يف ةعامجلا رضحي نأ هيلع

 ةالص بوجو ىلع ةلادلاةلدألا مومعل «هتقفر توف فاخ وأ «ًاديعب

 . ةماقإلا وأ «ءادنلا عمس نم ىلع ةعامجلا

 ىوس لفاونلا عيمج يلصي رفاسملا نإف :لفاونلاب عوطتلا امأو

 «ليللا ةالصو «رتولا ىصيف «ءاشعلاو «برغملاو ‹رهظلا ةبتار

 ريغ لفاونلا نم كلذ ريغو «رجفلا ةبتارو «ىحضلا ةالصو

 :ةاتتتبملا :نتتاورلا

 رهظلا نيب عمجي نأ هل لضفألاف ًارئاس ناك نإف : عمجلا امأ

 ريخأت عمج امإو «ميدقت عمج امإ «ءاشعلاو برغملا نيبو ‹رصعلاو

 . لضفأ وهف رسيأ ناك ام لكو «هل رسيألا بسح

 ؛سأب الف عمج نإو «عمجي ال نأ لضفألاف ًالزان ناك نإو
 . ايب هللا لوسر نع نيرمألا ةحصل

 الف رطفأ نإو «موصلا لضفألاف ناضمر يف رفاسملا موص امأو

 هل لهسأ رطفلا نوكي نأ الإ ءاهرطفأ يتلا مايألا ددع يضقيو «سأب

 بر هلل دمحلاو «هصخر ىتؤت نأ بحي هللا نأل ؛ لضفأ رطفلاف

 .نيملاعلا



 مالسإلا ناكرأ ىواتف

 ي ت بل
 ؟ةقشملا عم رفاسملا موص مكح ام ٤٠١ س

 نأل ؛هوركم وهف ةلمتحم ةقشم موصلا هيلع قش اذإ : باوجلا
 ام» :لاقف ماحز هلوح سانلاو «هيلع للض دق الجر ىأر لك يبنلا
 . "”(رفسلا يف مايصلا ربلا نم سيل» :لاقف «مئاص :اولاق «؟اذه

 ءرطفلا هيلع بجاولا نإف ةديدش ةقشم هيلع قش اذإ امأو

 مايصلا مهيلع قش دق مهنأ سانلا هيلإ اكش امل يب لوسرلا نأل
 كئلوأ» :لاقف ءماص دق سانلا ضعب نإ :هل ليق مث ءرطفأ

 . “«ةاصعلا كئلوأ «ةاصعلا

 ًءادتقا موصي نأ لضفألاف موصلا هيلع قشي ال نم امأو

 : هنع هللا يضر ءادردلا وبأ لاق امك «موصي ناك ثيح و لوسرلاب

 الإ مئاص اتم امو «ديدش رح يف ناضمر يف ءا هللا لوسر عم انك»

 . "«ةحاور نب هللادبعو لَك هللا لوسر
 0-0 دا

 23 2و 2

 مئاصلا ىلع قشي ال موصلا نأ عم رفاسملا موص مكح ام 4٠ 5 نتن
 ؟ةثيدحلا تالصاوملا لئاسو رفوتل رضاحلا تقولا يف

 :ىلاعت هلوقل رطفي نأ هلو موصي نأ هل رفاسملا :باوجلا

 سيل» :رحلا دتشاو هيلع للظ نمل كي يبنلا لوق باب /موصلا باتك :يراخبلا هجرخأ )١(

 يف رطفلاو موصلا زاوج باب /مايصلا باتك :ملسمو )١4557(. «رفسلا يف موصلا ربلا نم

 )١١١١(. . . . ةيصعم ريغ نم رفاسملل ناضمر رهش

 ريغ يف رفاسملل ناضمر رهش يف رطفلاو موصلا زاوج باب /مايصلا باتك : ملسم هجرخأ (۲)
 )١١١5(. ةيصعم

 باب /مايصلا باتك :ملسمو )١455(. 8 باب /موصلا باتك :يراخبلا هجرخأ (۳)

 )١١757(. رفسلا يف رطفلاو موصلا يف رييختلا



 مايصلا ىواتف

 7 م
 رر € را رامضلا ن ةف رق لع وأ اسیر ناک و >
 يبنلا عم نورفاسي مهنع هللا يضر ةباحصلا ناكو (185 :ةيآلا «ةرقبلا

 رطفملا ىلع «مئاصلا بيعي الف رطفملا مهنمو ءمئاصلا مهنمف هك

 وبأ لاق ءرفسلا يف موصي ايب يبنلا ناكو مئاصلا ىلع رطفملا الو

 امو «ديدش رح يف ةي يبنلا عم انرفاس» :- هنع هللا يضر  ءادردلا

 . "”(ةحاور نب هللادبعو لَك هللا لوسر الإ مئاص انم

 نإ نكلو «راطفإلاو مايصلا نيب ريخي هنأ رفاسملا يف ةدعاقلاو

 : دئاوف ثالث هيف نأل ؛ لضفأ وهف هيلع قشي ال موصلا ناك

 . الب هللا لوسرب ءادتقالا : ىلوألا

 نأل ؛ناسنإلا ىلع موصلا ةلوهس «ةلوهسلا :ةيناثلاو

 . هيلع لهسأ ناك سانلا عم ماص اذإ ناسنإلا
 . هتمذ ءاربإ ةعرس : ةثلاثلا ةدئافلاو

 يف مايصلا ربلا نم سيلو «موصي ال هنإف هيلع قشي ناك نإف
 ىأر مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا نأل «لاحلا هذه لثم يف رفسلا

 ءمئاص :اولاق «؟اذه ام» :لاقف ماحز هلوحو هيلع للظ دق الجر
 ىلع مومعلا اذه لزنيف ‹ "“رفسلا يف مايصلا ربلا نم سيل» :لاقف

 . موصلا هيلع قشي لجرلا اذه لاح لثم يف ناك نم
 - لئاسلا لاق امك - لهس رضاحلا تقولا يف رفسلا :لوقن اذه ىلعو

 . موصي نأ لضفألا نإف هيف موصلا قشي ال ناكاذإف «ًابلاغ هيف موصلا قشيال

 )١( ةقباسلا ىوتفلا يف هجيرخت مدقت .

 ) )۲ةقباسلا ىوتفلا يف هجيرخت مدقت .
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 ص سل

 ىلع ىوقتيل رطفي لهف ًامئاص ةكم ىلإ لصو اذإ رفاسملا ٠٠١ نتن
 ؟ةرمعلا ءادأ

 نم نيرشعلا يف ةكم لحد يئ يبنلا نإ لوقن :باوجلا
 ناكو ءًارطفم مالسلاو ةالصلا هيلع ناكو ‹ حتفلا ماع نم ناضمر

 موق انإف ءاومتأ ةكم لهأ اي» : مهل لوقيو ةكم لهآ يف نيتعكر يلصي
 ًارطفم ناك هيب يبنلا نأ يراخبلا حيحص يف تبث دقو « "”(رفس

 ىلإ هلوصوب رمتعملا رفس عطقني الف ءًارفاسم ناك هنأل «رهشلا ةيقب

 سانلا ضعب نوكي دقو ءًارطفم مدق اذإ كاسمإلا همزلي الو «ةكم

 يف رفسلا يف مايصلا نأ ىلإ ًارظن «رفسلا يف ىتح همايص يف ًاّرمتسم
 «هرفس يف همايص يف رمتسيف «ةمآلا ىلع قاشب سيل رضاحلا تقولا
 ‹يمايص ىلع رمتسأ له هسفن يف لوقيف ءأبعتم نوكيو ةكم مدقي مث
 ةرمعلا يدؤأ نأ لجأل رطفأ مأ ءرطفلا دعب ام ىلإ ةرمعلا لجؤأو

 ؟ةكم ىلإ يلوصو روف
 يدؤت نأ لجأل رطفت نأ لضفألا :لاحلا هذه يف هل لوقنف

 ةكم مدق نمل ةنسلا نأل ؛طيشن تنأو ةكم ىلإ كلوصو روف ةرمعلا

 اذإ ناك هيي ىبنلا نإف «كسنلا اذه ءادأل ًاروف ردابي نأ كسن ءادأل
 هتلحار خيني ناك ىتح ءدجسملا ىلإ رداب كسن يف وهو ةكم لخد
 كنوكف «هب ًاسبلتم ناك يذلا هكسن يدؤيل هلخديو «دجسملا دنع
 نم لضفأ «راهنلا يف طاشنب ةرمعلا يدؤتل رطفت - رمتعملا اأ -

 دقو «كترمع تيضق ليللا يف ترطفأ اذإ مث ءًامئاص ىقبت كنوك
 هيلإ ءاجف حتفلا ةوزغل هرفس يف ًامئاص ناك هنأ يئ يبنلا نع تبث

 )١( ناضمر يف حتفلا ةوزغ باب /يزاغملا باتك :يراخبلا هجرخأ )477/0( .



 مايصلا ىواتف

 مهنإو «مايصلا مهيلع قش دق سانلا نإ هللا لوسر اي :اولاقو سانلا

 ءامب ةا ىبنلا اعدف ءرصعلا دعب كلذ ناكو «لعفت اذام نورظتني

 رطفأ لب ءرفسلا ءانثأ يف ةي ىبنلا رطفأف «نورظني سانلاو «هبرشف

eS 

 مابا ربلا نم 5 : هل يبنلا لوق هيلع قبطنيو «كش
 . "«رقسلا

 ؟معطت لهو ؟يضقت ىتمو ؟رطفت نأ عضرملل زوجي له 405
 مايصلا نم اهدلو ىلع فاخت تناك اذإ عضرم ا :باوجلا

 اهنكلو «رطفت نأ اهل نإف لفطلا ررضتي ىتح نبللا صقني ثيحب

 ناك نمو # : هيف هللا لاق يذلا ضيرملا هبشت اهنأل دعب اميف يضقت

 ورا تن ياك نم ٌةَّدِعَقِرَمَس لع وا سیم

 يف امإ يضقت روذحملا لاز ىتمف ٠۸١(. :ةرقبلا) ا
 فف يفف ءاتشلا يف نكي مل اذإ وأ ءوجلا ةدوربو راهنلا رصقل ءاتشلا تقو

 رذعلا وأ عناملا نوك لاح يف الإ زوجي الف ماعطإلا امأ لا ماعلا

 نع ًالدب ماعطإلا هيف نوكي يذلا وه اذهف هلاوز ىجري ال ًارمتسم

 . مايصلا

 ريغ يف رفاسملل ناضمر رهش يف رطفلاو موصلا زاوج باب /مايصلا باتك : ملسم هجرخأ )١(
 )١١١54(. ةيصعم

 ٤. ۲٦ص هج رخت مدقت )۲(
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 عوجلا ةدشل ًايخرتسم راهنلا مظعم مئاصلا ىضق اذإ 6017 سل
 ؟مايصلا ةحص يف كلذ رثؤي لهف شطعلاو

 رجأ ةدايز هيفو «مايصلا ةحص ىلع رثؤي ال اذه :باوجلا

 داز املكف . '«كبصن ردق ىلع كرجأ» : ةشئاعل ةع لوسرلا لوقل

 مايصلا ففخي ام لعفي نأ هلو «هرجأ داز هللا ةعاط يف ناسنإلا بعت

 . درابلا ناكملا يف سولجلاو «ءاملاب دربتلاك هيلع
x G77 0 
3 3 2 

 ةين يفكت مأ ةين ىلإ جاتحي ناضمر يف ماصُي موي لك له ٤۰۸ س
 ؟هلك رهشلا مايص

 مئاصلا نأل ؛هلوأ نم ةدحاو ةين ناضمر يف يفكي : باوجلا

 لوأ نم هتين يف كلذ ناك دقف هتليل يف همويب موي لك وني مل نإو
 وأ «ضرم وأ ءرفسل رهشلا ءانثأ يف موصلا عطق ول نكلو ةهشلا

 رفسلل مايصلا كرتب اهعطق هنأل ؛ةينلا فانئتسا هيلع بجو هوحن

 .امهوحنو ضرملاو

 ؟مئاصلا اهب رطفي له برش وأ لكأ نود رطفلل ةمزاجلا ةينلا 5:09 سن

 يونيف كرتلاو ةينلا نيب عماج موصلا نأ مولعملا نم :باوجلا

 اذإو «تارطفملا كرتب - لجو زع هللا ىلإ برقتلا هموصب ناسنإلا
 ناضمر يف ناك اذإ هنكلو «لطبي موصلا نإف اًلعف هعطق هنأ ىلع مزع

 :ملسمو .(۱۷۸۷) بعتلا ردق ىلع ةرمعلا رجأ باب /ةرمعلا باتك :يراخبلا هجرخأ )١(

 )151١()175(. . . .ءاسفنلا مارحإ باب /جحلا باتك



 مايصلا ىواتف

 mm ل 5
 يف رطفأ نم لك نأل ؛سمشلا بيغت ىتح كاسمإلا هيلع بجي
 .ءاضقلاو كاسمإلا همزل رذع ريغل ناضمر

 : ءاملعلا نيب فالخ عضومف ددرت نكلو مزعي مل اذإ امأو

 . مزعلا ياني ددرتلا نأل ؛لطبي هموص نإ : لاق نم مهنم
 ىتح ةينلا ءاقب لصألا نأل ؛لطبي ال هنإ :لاق نم مهنمو

 هللاو «هتوقل يدنع حجارلا وه اذهو .اهتلازإو اهعطق ىلع مزعي
 . ملعأ

 ؟هآر نم ىلع بجاولا امو ؟ًايسان مئاصلا لكأ اذإ مكحلا ام 4٠١ س

 همايص نإف مئاص وهو ًايسان برش وأ لكأ نم :باوجلا
 ةمقللا تناك اذإ ىتح ‹ علقي نأ هيلع بجيف ركذت اذإ نكل ‹ حيحص

 لوق هموص مامت ليلدو ءاهظفلي نأ هيلع بجي هنإف همف يف ةبرشلا وأ

 مئاص وهو يسن نم» :ةريره يبا ثيدح نم هنع تبث اميف يئ يبنلا
 نألو "”هاقسو هللا همعطأ امنإف «هموص متيلف برش وأ لكأف
 الابر # :- ىلاعت  هلوقل روظحم لعف يف ءرملا هب ذخاؤي ال نايسنلا
 . تلعف دق :- ىلاعت هللا لاقف تاكا وأ اتي نإ آم ْذِناَوُي

 رييغت نم اذه نال ؛هركذي نأ هيلع بجي هنإف هآر نم امأ

 مل نإف .هديب هريغيلف ًاركنم مكنم ىأر نم» :ِلَك لاق دقو ءركتملا
 مئاصلا لكأ نأ بير الو “«هبلقبف عطتسي مل نإف «هناسلبف عطتسي

 باتك : ملسمو .(1917) ًايسان برش وأ لكأ اذإ باب /موصلا باتك :يراخبلا هجرخأ )١(

 )١١95(. رطفي ال هملعو هبرشو يسانلا لكأ باب /مايصلا

 .(59) ناميإلا نم ركنملا نع يهنلا نوك باب /ناميإلا باتك :ملسم هجرخأ (؟)



 مالسإلا ناكرأ ىواتف

© 

 . هيلع راكنإلا كرت يف هل رذع ال هنإف هآر نم امأ «ةذخاؤملا

 ؟مئاصلل لحكلا مكح ام 5١١ س

 يف رطقي نأو «لحتكي نأ مئاصلا ىلع سأب ال :باوجلا

 ال هنإف هقلح يف همعط دجو نإو ىتح هنذأ يف كلذك رطقي نأو «هنيع

 «برشلاو لكألا ىنعمب الو «برش الو لكأب سيل هنأل ؛هب رطفي
 يف سيل ام امهب قحلي الف برشلاو لكألا عنم يف ءاج امنإ ليلدلاو
 ةيميت نبا مالسإلا خيش رايتخا وه هانركذ يذلا اذهو ءامهانعم

 هنإف هفوج لخدف هفنأ يف رطق ول امأ «باوصلا وهو - هللا همحر

 نأ الإ قاشنتسالا يف غلاب» : لَك يبنلا لوقل كلذ دصق نإ رطفي

 . “(امئاص نوكت
 U0 5 آو : د د د

 ؟مئاصلل بيطلاو كاوسلا مكح ام 5١7 ست

 يفو راهنلا لوأ يف ةنس مئاصلل كوستلا نأ باوصلا : باوجلا
 ةاضرم مفلل ةرهطم كاوسلا» : ةي يبنلا لوق مومعل «هرخآ

 كاوسلاب مهترمأل يتمأ ىلع قشأ نأ الول» : يئ هلوقو . (برلل

 يف ءاج ام باب /ةراهطلا باتك :يذمرتلاو )١57(. راثنتسالا باتك :دواد وبأ هجرخأ )١(

 نباو .(۸۷) قاشنتسالا يف ةغلابملا باب /ةراهطلا باتك :يئاسنلاو .(78) عباصألا ليلخت

 .(45/) عباصألا ليلخت باب /اهننسو ةراهطلا باتك : ةجام

 . مئاصلل سبايلاو بطرلا كاوسلا باب /موصلا باتك :ًاقلعم يراخبلا هجرخأ (؟)



 ماسيصلا ىواتف

 1 "”(ةالص لك عم

 هرخآ يفو راهنلا لوأ يف مئاصلل زئاج كلذكف بيطلا امأو

 نأ زوجي ال هنأ الإ كلذ ريغ وأ ءًانهد وأ «ًاروخب بيطلا ناك ًءاوس
 اذإ ةدعاشم ةسونف .ءارجلا هل رولا نالا وهلا قضت

 يبنلا لاق اذهلو «هتدعم ىلإ مث هفنأ لخاد ىلإ تدعاصت هقشنتسا

 . (امئاص نوكت نأ الإ قاشنتسالا يف غلاب» : ةربص نب طيقلل لل
9 2 7 
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 ؟موصلا تادسفم يهام 41 س

 : يهو تارطفملا يه موصلا تادسفم :باوجلا

 .عامجلا-١

 .لگالا ۲
E 

 لا
 ترار لكذلا ب ناك هدف
 .ًادمع ءىقلا 5
 . ةماجحلاب مدلا جورخ ۷

 . سافنلاو ضيحلا مد جورخ -/

 ناف # :ىلاعت هلوق اهليلدف عامجلاو برشلاو لكألا امأ

 طيح كل يبي ىح اورشاو اوو مك هللا بڪ ام أوْ نور

 .متاصلل سبايلاو بطرلا كاوسلا باب ءمايصلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 )٠٠۲(. كاوسلا باب /ةراهطلا باتك :ملسمو
 .158ص هجيرخت مدقت (۲)



 مالسإلا ناكرأ ىواتف

 «ةرقبلا ةروس) « لأ ىلإ ماي أوُمَت جدأ رت رجلا e E هلا

 . (۱۸۷ :ةيآلا

 يسدقلا ثيدحلا يف ىلاعت هلوق هليلدف ةوهشب ثب ينملا لازنإ امأو

 ينملا لازنإو “يلجأ نم هتوهشو هبارشو هماعط عدي» : مئاصلا يف
 لوسر اي اولاق «ةقدص مكدحأ عضب يف» :ةْلَك يبنلا لوقل ةوهش

 اهعضو ول متيأرأ :لاق ؟رجأ اهيف هل نوكيو هتوهش اندحأ يتأيأ : هللا
 هل ناك لالحلا ين اهعضو اذإ كلذكف  رزو هيلع ناك يأ - مارحلا يف

 لوقلا ناك اذهلو «قفادلا ينملا وه امنإ عضوي يذلاو . "”رجأ
 ريغب ةرشابمو ةوهشب ناك نإو ىتح موصلا دسفي ال يذملا نأ حجارلا

 . عامج

 ةيذغملا ربإلا وهو برشلاو لكألا ىنعمب ناك ام : سماخلا

 تسيل تناك نإو هذه نأل ؛برشلاو لكألا نع اهب ىنغتسي يتلا
 اني یب تح ترعلاو- لكألا ىتعمب اهكل ارش الو الكا
 ءاقب فقوتي كلذلو «همكح هلف ءيشلا ىنعمب ناك امو ءامهنع

 هذه ىلع ًايذغتم ىقبي مسجلا نأ ىنعمب ربألا هذه لوانت ىلع مسجلا
 موقت الو يذغت ال يتلا ربإلا امأ ءاهريغب ىذغتي ال ناك نإو ربإلا

 ءديرولا يف ناسنإلا اهلوانت ءاوس رطفت ال هذهف برشلاو لكألا ماقم
 . هندب نم ناكم يأ يف وأ «تالضعلا يف وأ

 ىتح هنطب يف ام ناسنإلا أيقتي نأ يأ ًادمع ءيقلا : سداسلا

 .(157/8) مايصلا لضف يف ءاج ام باب /مايصلا باتك :ةجام نبا هجرخأ )١(

 فورعملا نم عون لك ىلع عقي ةقدصلا مسا نايب باب /ةاكزلا باتك :ملسم هجرخأ (؟)

%0 ). 



 هج بلح معا ماسيصلا ىواتف
 لَك يبنلا نأ - هنع هللا يضر - ةريره يأ ثيدحل ءهمف نم جرحي

 ءاضق الف ءىقلا هعرذ نمو .ضقيلف ادمع ءاقتسا نم» :لاق

 «ماعطلا نم هنطب غرف أيقت اذإ هنأ كلذ يف ةمكحلاو « "هيلع
 ناك اذإ :لوقن اذهلو «غارفلا اذه هيلع دري ام ىلإ ندبلا جاتحاو
 دسفأ أيقت اذإ هنأل ؛ًايقتي نأ ناسنإلل زوجي ال هنإف ًاضرف موصلا

 . بجاولا هموص

 : ل4 يبنلا لوقلف ةماجحلاب مدلا جورخ وهو : عباسلا امأو

 . "«موجحملاو مجاحلا رطفأ»

 لكَ يبنلا لوقلف سافنلاو ضيحلا مد جورخ وهو نماثلا امأو

 لهأ عمجأ دقو “”«مصت ملو لصت مل تضاح اذإ سيلأ» :ةأرملا يف

 . ءاسفنلا اهلثمو «ضئاحلا نم حصي ال موصلا نأ ىلع ملعلا

 طورشب الإ هدسفت ال موصلا تادسفم يهو تارطفملا هذهو

 : يهو ةثالث

 .ملعلا-١

 كلا
 .دصقلا-۳

 :يذمرتلاو )۲۳۸٠(. ًادمع ءيقتسي مئاصلا باب /موصلا باتك :دواد وبأ هجرخأ )١(

 )۷۲١(. ًادمع ءاقتسا نميف ءاج ام باب /موصلا باتك

 :يذمرتلاو .مئاصلل ءيقلاو ةماجحلا باب /موصلا باتك .ًاقلعم يراخبلا هجرخأ (۲)

 . )۷۷٤( مئاصلل ةماجحلا ةيهارك باب /موصلا باتك

 باتك :ملسمو )۳٠٤(. موصلا ضئاحلا كرت باب /ضيحلا باتك :يراخبلا هجرخأ (۳)

 .(۷۹) تاعاطلا صقنب ناميإلا صقن نایب باب /ناميإلا
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 ت ضضض ت

 طورشلا هذه الإ تادسفملا هذبب هموص دسفي ال مئاصلاف
 : ةثالثلا

 يأ لاحلاب ًاملاعو يعرشلا مكحلاب ًاملاع نوكي نأ :لوألا

 همايصف تقولاب وأ «يعرشلا مكحلاب الهاج ناك نإف «تقولاب
 * ااا وأ تیس نإ اَنْذِاَوُت ال ار ل :ىلاعت هللا لوقل حيحص
 حاتج مک شو » : ىلاعت هلوقلو ««تلعف دق» : ىلاعت هللا لاقف

 9 ا ا ار * مول تدمع اَم نکو ہہ ہثاطخا آَميف

 . ناماع ناليلد ناذهو

 يفف «موصلا يف ةصاخ ةلدأ يف كلذ يف ةنسلا توبثلو
 ماص هنأ  هنع هللا يضر - متاح نب يدع ثيدح نم حيحصلا

 ريعبلا دي ام دشت ناذللا نالبحلا امهو  نيلاقع هتداسو تحت لعجف

 ىتح برشيو لكأي لعجو «ضيبأ يناثلاو ءدوسأ امهدحأ كرب اذإ
 لوسر ىلإ ادغ حبصأ املف «كسمأ مث «دوسألا نم ضيبألا هل نيبت

 طيخلاب دارملا سيل هنأ يك ىبنلا هل نيبف .«كلذب هربخأف ب هللا

 ا دالا إو نقرا نحال قا ةوسألاو شالا

 يبنلا هرمأي ملو «ليللا داوس دوسألا طيخلابو «راهنلا ضايب ضيبألا
 ىنعم اذه نأ نظي «مكحلاب الهاج ناك هنأل ؛ ””موصلا ءاضقب كي
 كلا ةيآلا

 يبأ تنب ءامسأ نع يراخبلا حيحص يفف تقولاب لهجلا امأو

 مكل نيبتي ىتح اوبرشاو اولكوإل :ىلاعت هللا لوق باب /موصلا باتك :يراخبلا هجرخأ )١(

 نايب باب /مايصلا باتك :ملسمو )١915(. «رجفلا نم دوسألا طيخلا نم ضيبألا طيخلا



 ماسيصلا ىواتف

DE 

 موي يف ةي يبنلا دهع ىلع انرطفأ» : تلاق - امهنع هللا يضر - ركب
 ولو .ءاضقلاب يي يبنلا مهرمأي ملو ‹ "”(سمشلا تعلط مث ميغ

 لوقل ةمألا ىلإ لقنل هب مهرمأ ولو هب مهرمأل ًابجاو ءاضقلا ناك

 :ةيآلا جحا ةروس) وظف مل انو رك لأ اَلَرَت نع اإ ## : ىلاعت هللا ٩( .
 مهرمأي م ايب يبنلا نأ ملع هلقن ىلع يعاودلا رفاوت عم لقني مل املف

 لثمو «بجاوب سيل هنأ ملع  ءاضقلاب يآ هب مهرمأي مل الو «هب
 مث «برش وأ لكأف ليللا يف هنأ نظي مونلا نم ناسنإلا ماق ول اذه

 ءءاضق هيلع سيل هنإف .رجفلا عولط دعب ناك هبرشو هلكأ نأ هل نيبت
 الهاج ناك هنأل .

 ركذلا دضو «ًاركاذ نوكي نأ وهف :يناثلا طرشلا امأو
 ءاضق الو حيحص هموص نإف ًايسان ترش وأ لكأ ولف 6 نايشفلا

 لاقف اناا وأ اتيبش نإ اَنْدِْحاَوُت ال ار ## : ىلاعت هللا لوقل «هيلع

 لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدحلو «تلعف دق» :ىلاعت هللا

 امنإف هموص متيلف برش وأ لكأف مئاص وهو يسن نم» : لاق كي هللا

 2(هاقسو هللا همعطأ .

 لعفل ًاراتخم ناسنإلا نوكي نأ وهو دصقلا :ثلاثلا طرشلا
 ًاهركم ناك ءاوس حيحص هموص نإف راتخم ريغ ناك نإف «رطفملا اذه

 لاب رفڪ نم # : رفکلا ىلع هركملا يف ىلاعت هللا لوقل «هركم ريغ مأ

OPO لا نمل E ا TOE حرش نم نکللو نمي ب ني 7 لقو هرڪا نم الإ ءهزلميإ دعب نم 

 ةروس) € يطع ادع رهو لآ تم بضع ْمِهنََمف اد ذص ٍرْثْكْل
 س

 )١( سمشلا تعلط مث ناضمر يف رطفأ اذإ باب /موصلا باتك : يراخبلا هجرخأ )١9809(.

 )77 )۲ص هجيرخت مدقت 4.
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o 
 :ةيآلا ءلحنلا ٠٠١( نم هنود امف هاركإلاب رفتغي رفكلا مكح ناك اذإف

 نع عفر هللا نأ» : لَك يبنلا نع ىوري يذلا ثيدحللو «ىلوأ باب
 راط ولف اذه ىلعو “«هيلع اوهركتسا امو «نايسنلاو .أطخلا يتمأ

 ال هنإف هتدعم ىلإ لزنو هقلح يف همعط دجوو رابغ مئاصلا فنأ ىلإ

 رطفأف رطفلا ىلع هركأ ول كلذكو «هدصقتي مل هنأل ؛كلذب رطفي
 ملتحا ول كلذكو «راتخ ريغ هنأل ؛ حيحص هموص نإف هاركإلل ًاعفد

 كلذكو «هل دصق ال مئانلا نأل ؛ حيحص هموص نإف مئان وهو لزنأف

 ؛ حيحص اهموص نإف اهعماجف ةمئاص يهو هتجوز لجرلا هركأ ول
 .ةراتخ ريغ اينأل

 رطفأ اذإ لجرلا نأ يهو :اهل نطفتلا بجي ةلأسم انهاهو

 هعامج ىلع بترتي هنإف هيلع بجاو موصلاو ناضمر راهن يف عامجلاب
 :رومأ ةسمخ

 . مثإلا :لوألا
 . مويلا ةيقب كاسمإ بوجو : يناثلا

 .هموص داسف : ثلاثلا

 . ءاضقلا : عبارلا

 .ةرافكلا : سماخلا

 وأ عامجلا اذه يف هيلع بجي امب ًاملاع نوكي نأ نيب قرف الو
 بجاو موصلاو ناضمر مايص يف عماج اذإ لجرلا نأ ينعي ءالهاج

 هيلع بترتت هنإف «هيلع بجت ةرافكلا نأ يردي ال هنكلو «هيلع
 مزلتسي دسفملا هدمعتو «دسفملا دمعت هنأل ؛ةقباسلا عامجلا ماكحأ

 )١( یسانلاو هركملا قالط باب /قالطلا باتك :ةجام نبا هجرخأ )57 73١( .



 مايصلا ىواتف

 يبنلا ىلإ ءاج الجر نأ ةريره يبأ ثيدح يف لب «هيلع ماكحألا بترت
 :لاق “«؟ككلهأ ام» :لاق «تكله هللا لوسر اي :لاقف لي

 «ةرافكلاب ةي يبنلا هرمأف «مئاص انأو ناضمر يف يتأرما ىلع تعقو

 موصلاو» :انلوق ينو ءال وأ ةرافك هيلع له ملعي ال لجرلا نأ عم

 رفاسم وهو ناضمر يف مئاصلا عماج اذإ امع زارتحا «هيلع بجاو
 يف هلهأب ًارفاسم لجرلا نوكي نأ لثم «ةرافكلا همزلت ال هنإف اثم

 «ةرافك هيلع سيل هنإف ءهلهأ عماجي مث «نامئاص امهو ناضمر

 ءهمتأ ءاش نإ همامتإ همزلي ال مايصلا يف عرش اذإ رفاسملا نأل كلذو

 یاو ناو

 ؟رطفي لهو مئاصلل سفنلا قيض خاخب لامعتسا مكحام 4154 س
 ذئنيحف «ةدعملا ىلإ لصي الو رخبتي خاخبلا اذه :باوجلا

 رطفت الو ءمئاص تنأو خاخبلا اذه لمعتست نأ سأب ال لوقن

 ءىش هنأل ؛ءازجأ ةدعملا ىلإ هنم لخدي ال :انلق امك هنأل «كلذب

 نأ كل زوجيف «ةدعملا ىلإ مرج هنم لصي الو «لوزيو رخبتيو رياطتي
 . كلذب موصلا لطبي الو «مئاص تنأو هلمعتست

 ؟رطفم ءىفلا له 5١6 سب

 ريغب ءاق نإو ءرطفي هنإف ًادمعتم ناسنإلا ءاق اذإ :باوجلا

 ايك يبنلا نأ ةريره يبأ ثيدح كلذ ىلع ليلدلاو رطفي ال هنإف دمع

 :ملسمو ۱۹۳١(. . . .ناضمر يف عماج اذإ باب /موصلا باتك :يراخبلا هجرخأ )١(

 ...1V0) . مئاصلا ىلع ناضمر راهن يف عامجلا ميرحت ظيلغت باب /مايصلا باتك
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 ےک پس

 .ًادمع ءاقتسا نمو «هيلع ءاضق الف ءيقلا هعرذ نم» :لاق

 . 2(ضقيلف

 نأب ناسنإلا سحأ ولف ءرطفت ال كنإف ءىقلا كبلغ نإو
 هغ لر م آل هلا لوقت اهتقاام عريسا انو نجوم م
 ‹ترطفأ تيقتسا نإ كنأل عنمت الو «ءيقتست ال ًاّيدايح ًافقوم فق

 كرضي ال هنإف كنم لعف ريغب جرخ اذإ هعدف «تررضت تعنم نإو

 . كلذب رطفت الو

 ؟رطفي له مئاصلا ةثل نم مدلا جورخ ٤١١ س
 .موصلا ىلع رثؤي ال نانسألا نم جرخي يذلا مدلا :باوجلا

 نم زرتحاو هفنأ فعر ول كلذكو .«نكمأ ام هعالتبا نم زرتحي نكل

 . ءاضق همزلي الو «ءيش كلذ يف هيلع سيل هنإف «هعالتبا

 هعولط دعب تلستغاو رجفلا لبق ضئاحلا ترهط اذإ 5١7 س

 ؟اهموص مكح امف

 ءرجفلا عولط لبق رهطلا تنقيت اذإ حيحص اهموص :باوجلا

 يهو ترهط اهنأ نظت ءاسنلا ضعب نأل «ترهط ان نقيتت نأ مهملا
 - اهنع هللا يضر  ةشئاعل نطقلاب نيتأي ءاسنلا تناك اذهلو ءرهطت مل

 نيرت ىتح نلجعت ال» :نهل لوقتف ءرهطلا ىلع ةمالع هايإ اهنيٌريف
 «ترهط اهنأ نقيتت ىتح ىنأتت نأ اهيلع ةأرملاف ««ءاضيبلا ةصقلا

 . ۷۱٤ص هجيرخت مدقت 000(
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 ل ب

 ءرجفلا عولط دعب الإ لستغت مل نإو موصلا يونت اهنإف ترهط اذإف

 ةالص يلصتل لاستغالاب ردابتف ةالصلا ىعارت نأ ًاضيأ اهيلع نكلو

 .اهتقو يف رجفلا

 سمشلا عولط دعب ام ىلإ لاستغالا رخؤت اهنكلو رجفلا عولط
 أطخ اذهو «رهطأو فظنأو لمكأ السغ لستغت نأ ديرت اهنأ ةجحب

 يلصتل لستغتو ردابت نأ اهيلع بجاولا نأل «هريغ يفو ناضمر يف

 ءادأل بجاولا لسغلا ىلع رصتقت نأ اهلو ءاهتقو يف ةالصلا

 الف سمشلا عولط دعب ةفاظنو ةراهط دادزت نأ تبحأ اذإو «ةالصلا

 لستغت ملف ةبانج اهيلع ناك نم ضئاحلا ةأرملا لثمو ءاهيلع جرح
 نأ امك ‹«حيحص اهموصو اهيلع جرح ال هنإف رجفلا عولط دعب الإ
 وهو رجفلا عولط دعب الإ اهنم لستغي ملو ةبانج هيلع ناك ول لجرلا
 هكردي هنأ هيب يبنلا نع تبث هنأل «كلذ يف هيلع جرح ال هنإف مئاص

 رجفلا عولط دعب لستغيو موصيف هلهأ نم بنج وهو رجفلا
 . ملعأ هللاو . "هك

 ؟رطفي لهو مئاصلل سرضلا علق مكح ام ٤۱۸ سل

 ال هنإف رطفي ال هوحنو سرضلا علقب جراخلا مدلا اوكا

 . هب رطفي الف ةماجحلا ريثأت رثؤي

 باتك :ملسمو )۱۹۳١(. مئاصلا لاستغا باب /موصلا باتك :يراخبلا هجرخأ )١(

 )١١١9(. بنج وهو رجفلا هيلع علط نم موص ةحص باب /مايصلا
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 ےک پو
 ؟رطفي لهو مئاصلل مدلا ليلحت مكح ام 419 س

 «ليلحتلا لجأ نم مدلا جارخإب مئاصلا رطفي ال :باوجلا

 ال اذهف «هربتخيل ضيرملا مد نم ذخألا ىلإ جاتحي دق بيبطلا نإف
 نوكي الف ةماجحلا ريثأت ندبلا ىلع رثؤي ال ريسي مد هنأل ؛رطفي

 ليلدب الإ هدسفن نأ نكمي الو مايصلا ءاقب لصألاو «ًارطفم
 ءريسيلا مدلا اذه لثمب رطفي مئاصلا نأ ىلع ليلد ال انهو «يعرش
 هيلإ جاتحم لجر يف هنقح لجأ نم مئاصلا نم ريثكلا مدلا ذخأ امأو

 لعف لثم ندبلاب لعفي يذلا ريثكلا مدلا هنم ذخأ اذإ هنإف ءالثم
 ال هنإف ًابجاو موصلا ناك اذإف اذه ىلعو «كلذب رطفي هنإف ةماجحلا

 عربتملا اذه نوكي نأ الإ ءدحأل ريثكلا مدلا اذهب عربتي نأ دحأل زوجي

 ءابطألا ررقو بورغلا دعب ام ىلإ ربصي نأ نكمي ال ةرطخ ةلاح يف هل
 سب ال لاحلا هذه يف هنإف «هترورض ليزيو هعفني مئاصلا اذه مد نأ

 يضقيو «هتوق هيلإ دوعت ىتح برشيو لكأيو رطفيو «همدب عربتي نأ
 ا ل ااا

 E 47٠١ س
 ؟ةرافكلا

 هيلع بجوو «رطفأ لزنأف مئاصلا ىنمتسا اذإ :باوجلا

 ال ةرافكلا نأل ؛ةرافك هيلع سيلو «هيف ىنمتسا يذلا مويلا ءاضق

 . لعف ام ةبوتلا هيلعو «عامجلاب الإ بجت
a 70 تي ¥ د  
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 1 _ ؟مئاصلل بيطلا مش مكح ام 57١ سن هى .
 مآ انهد ناك ءاوس هب ساب ال مئاصلل بيطلا مش :باوجلا

 هل ناخدلا نأل ؛هناخد قشنتسي ال هنإف ًاروخب ناك اذإ نکل ءًاروخب

 همش درجم امأو «ههبشو ءاملاك ًارطفم نوكيف فوجلا ىلإ ذفني مرج

 .هب سأب الف هفوج ىلإ لصي ىتح هقشنتسي نأ نود

 لوألاب رطفي ثيح ةرطقلا نيبو روخبلا مش نيب قرفلا 577 س
 ؟يناثلا نود

 هلخدي نأ دمعت دق هقشنتسي يذلا نأ امهنيب قرفلا :باوجلا

 دصق امنإو هفوج ىلإ لصت نأ دصقي مل هنإف ةرطقلا امأو «هفوج ىلإ
 . طقف ميشايخلا يف هفنأ يف رطقي نأ

 نتي تو تو

 ؟مئاصلل نذألاو نيعلاو فنألا ةرطق مكح ام 577 سب

 ءاج امل رطفت اهنإف ةدعملا ىلإ تلصو اذإ فنألا ةرطق :باوجلا

 يف غلاب» : هلك ىبنلا هل لاق ثيح ةربص نب طيقل ثيدح يف

 هفنأ يف رطقي نأ مئاصلل زوجي الف “”ًامئاص نوكت نأ الإ قاشنتسالا
 ال اهنإف فنألا ةرطق نم كلذ ىلإ لصي ال ام امأو «هتدعم ىلإ لصي ام

 يف ةرطقلا كلذكو «لاحتكالا ًاضيا اهلثمو «نيعلا ةرطق امأو

 یھ الو ءاهيلع اصوصنم تسيل اهنأل ؛مئاصلا رطفت ال اهنإف نذألا

 .458ص هجيرخت مدقت (۱)



 مالسإلا ناكرأ ىواتف

 برشلاو لكألل ًاذفنم تسيل نيعلاو «هيلع صوصنملا ىنعمب
 نأ ملعلا لهأ ركذ دقو «دلجلا ماسم نم اهريغك يهف نذألا كلذكو

 رطفي ال هنإف هقلح يف همعط دجوف ءيشب همدق نطاب خطل ول ناسنإلا
 رطق وأ ءلحتكا نم نوكي ال هيلعو «ًاذفنم سيل كلذ نأل ؛كلذب
 «هقلح يف همعط دجو ولو كلذب ًارطفم هنذأ يف رطق وأ «هنيع يف
 هنإف جالعلا ريغل وأ «جالعلل نهدب مئاصلا نها ول ًاضيأ اذه لثمو

 زاغلا اذه لمعتساف سفن قيض هدنع ناك ول كلذكو ءهرضي ال
 نأل ؛كلذب رطفي ال هنإف «سفنتلا ليهست لجأل مفلا يف خبي يذلا
 .ًابرش الو الكأ نوكي الف «ةدعملا ىلإ لصي ال كلذ

 7 ؟ 2

 ؟حيحص همايص لهف مئاص وهو ملتحا نم ٤۲ 5 سل

 ؛موصلا لطبي ال مالتحالا نإف حيحص همايص معن : باوجلا

 نمو «همون لاح يف هنع ملقلا عفُر دقو «ناسنإلا رايتخا ريغب هنأل

 نورهسي سانلا نم ريثك نامزلا اذه يف هلعفي ام ىلع هبنأ نأ بسانملا

 3 روم مسمع ا

 نآرقلا ةءارقو ركذلاو ه1 ناسنإلا لعجي نأ يغبني

 د ا

 اا 576 س

 لوسرلا ناك دقو «هب سأب ال زئاج مئاصلل دربتلا :باوجلا

 شطعلا نم وأ «رحلا نم ءاملا هسأر ىلع بصي مالسلاو ةالصلا هيلع



 مايصلا ىواتف
 ا ا تل

 فيفختل ءا اب مئاص وهو هبوث لبي رمع نبا ناكو ¢ "'متاص وهو

 لصي ءام تسيل اهنأل ؛رثؤت ال ةبوطرلاو «شطعلا وأ «ةرارحلا ةدش

 . ةدعملا ىلإ
 3 ل و د

 هفوج ىلإ ءاملا لخدف PEED قتشا وأ «مئاصلا ضمضق اذإ ٤۲٣ ل

 ؟كلذب رطفي له
 ىلإ ءاملا لخدف قشنتسا وأ «مئاصلا ضمضهت اذإ :باوجلا

 سلو # :ىلاعت هللا لاق دقو «كلذ دمعتي مل هنأل ؛رطفي مل هفوج

 ةروس) € 0و تدك ات يو .وب شاشا انين انج ہا

 .( :ةيآلا «بازحألا

 ؟ةيرطعلا حئاورلل مئاصلا لامعتسا مكح ام ٤۲۷ سا
 نأو «ناضمر راهن يف اهلمعتسي نأ سأب ال :باوجلا

 ةدعملا ىلإ لصي ًامرج هل نأل ؛هقشنتسي الف روخبلا الإ اهقشنتسي

 .ناخدلا وهو

 ؟رطفي فاعرلا له 578 سد

 رايتخا ريغب هنأل ءًاريثك ناك ولو رطفي ال فاعرلا :باوجلا

 . هبحاص

 )١( شطعلا نم ءاملا هيلع بصي مئاصلا باب /مايصلا باتك : دواد وبأ هجرخأ . . . )5156( .



 مالسإلا ناكرأ ىواتف
 سسس

 مسق هيف عضوي ناضمر رهش يف ميواقتلا ضعب ىرن ٤۲۹ نت
 ‹ قئاقد رشع وحنب رحفلا ةالص لبق لعجي وهو «كاسمإلا» ىمسي

 انوتفأ ؟عدبلا نم وه مأ ةنسلا نم لصأ هل اذه لهف ةعاس عبر وأ

 . نيروجأم
 ةنسلا لب «ةنسلا نم لصأ هل سيلو «عدبلا نم اذه : باوجلا

 نيب ىح اوبرْسَأو اوکو # : زيزعلا هباتك يف لاق هللا نأل .هفالخ ىلع
 ا ووا * رجلا ّنِم دوسلا للا نم ٌضِيَأْلا طلا ك

 ىتح اوبرشاو اولكف «ليلب نذؤي الالب نإ» : م ىبنلا لاقو . 407

 اذهو « *”«رجفلا علطي ىتح نذؤي ال هنإف موتكم مأ نبا ناذأ اوعمست
 زع هللا ضرف ام ىلع ةدايز سانلا ضعب هعنصي يذلا كاسمإلا

 يبنلا لاق دقو هللا نيد يف عطنتلا نم وهو ءالطاب نوكيف - لجو
 كله .نوعطنتملا كله .نوعطنتملا كله» : مالسلاو ةالصلا هيلع

 . "«نوعطنتملا

 ضرأ ين وهو نذؤملا نذأو سمشلا هيلع تبرغ نم 47١ نت
 ؟كسمي لهف سمشلا ىأر ةرئاطلا عالقإ دعبو رطفأف راطملا

 ناح هنآل ؛كاسمإلا مزلي ال هنأ اذه ىلع انباوج :باوجلا

 ناكم يف مهو سمشلا تبرغ دقف ضرألا يف مهو راطفإلا تقو

 ربدأو انهاه نم ليللا لبقأ اذإ» : ب هللا لوسر لاق دقو هنم تبرغ

 .(1918) 2. . .مكنعنمي ال١ :ِلك يبنلا لوق باب /موصلا باتك :يراخبلا هجرخأ )١(

 )٠١۹۲(. . . .رجفلا عولطب لصحي موصلا يف لوخدلا نأ نايب باب /مايصلا باتك : ملسمو

 .(57170) نوعطنتملا كله باب /ملعلا باتك : ملسم هجرخأ )١(



 مايصلا ىواتف
 رس

 دق ناك اذإف . «مئاصلا رطفأ دقف سمشلا تبرغو انهاه نم راهنلا

 هموي ىهتنا دقف راطملا ضرأ يف وهو سمشلا هيلع تبرغ نم رطفأ
 . يلاتلا مويلا يف الإ كاسمإلا همزلي ال هنإف هموي ىهتنا اذإف

 ناك رطفلا نأل ؛لاحلا هذه يف كاسمإلا مزلي الف اذه ىلعو
 ان نق

3 3 

 ؟ اصل ةماخنلا وأ ٤۳۱١ e سب

 * "ل اهنإف مفلا ىلإ لصت لصت مل اذإ ةماخنلا وأ ءمغلبلا :باوجلا

 هيفف اهعلتبا مث مفلا ىلإ تلصو نإف «بهذملا يف ًادحاو ًالوق رطفت
 : ملعلا لهأل نالوق

 . برشلاو لكألاب اهل اقاحلإ ءرطفت اهنإ : لاق نم مهنم
 ال قيرلا نإف «قيرلاب اهل ًاقاحلإ ءرطفت ال :لاق نم مهنمو

 .دسفي ال هموص نإف هعلبو هقير عمج ول ىتح موصلا هب لطبي
 يف انككش اذإو «ةنسلاو باتكلا عجرملاف ءاملعلا فلتخا اذإو

 داسفإلا مدع لصألاف ؟اهدسفي ال وأ ةدابعلا دسفي له رمألا اذه

 .رطفي ال ةماخنلا علب نوكي كلذ ىلع ءانبو

 همف ىلإ اهبذجي نأ لواحي الو ةماخنلا ناسنإلا عدي نأ مهملاو

 ناك ءاوس اهجرخيلف مفلا ىلإ تجرخ اذإ نكلو «هقلح لفسأ نم
 .ةجح نوكي ليلد ىلإ جاتحيف ريطفتلا امأ «مئاص ريغ مأ ًامئاص

 . موصلا داسفإ يف لجو زع هللا مامأ ناسنإلل
2 3 7 
 29 تو حو

 )١( راطفإلاو رفسلا يف موصلا باب /موصلا باتك :يراخبلا هجرخأ )١95١(.



 مالسإلا ناكرأ ىواتف

 ؟ماعطلا قوذتب موصلا لطبي له ٤۳٣۲ سن

 رل 1 اذإ ءاعطلا قودي موصلا لطي ال «باوُكلا
 ىلإ ءىش هنم لخد ول لاحلا هذه يفو «هيلإ ةجاحلا تعد اذإ الإ هلعفت

7 

 دسفي ناضمر راهن يف مارح مالكب ءرملا ثدحت له ٤۳۳ سا
 ؟موصلا

 انماء َندَلَأ اَهُيَتَي 3 : لجو زع هللا لوق انأرق اذإ :باوجلا

 ىوفتلا يهو موصلا باجيإ نم ةمكحلا يه ام انفرع ١87(. :ةرقبلا)

 دنع يهو مراحملا كرت يه ىوقتلاو «ىلاعتو هناحبس هلل دبعتلاو
 يبنلا لاق دقو «روظحملا كرتو «هب رومأملا لعف لمشت قالطإلا

 يف ةجاح هلل سيلف لهجلاو هب لمعلاو ءروزلا لوق عدي مل نم» : كك
 بانتجا مئاصلا ىلع دكأتي اذه ىلعو "”هبارشو هماعط عدي نأ
 «بذكي الو «سانلا باتغي الف «لاعفألاو لاوقألا نم تامرحملا

 اذإو «تامرحملا عيمج بنتجيو ءًامرح ًاعيب عيبي الو «مهنيب مني الو

 نإف الماك ًارهش تامرحملا كرتو «تارومأملا لعفب ناسنإلا ماق
 . ماعلا ةيقب ميقتست فوس هسفن

 موي نيب نوقرفي ال نيمئاصلا نم ًاريثك نأ فسؤملا نكلو
 لاوقألا نم اهيلع مه يتلا ةداعلا ىلع مهف ‹مهرطفو مهموص

 )١( هب لمعلاو روزلا لوق عدي مل نم باب /موصلا باتك : يراخبلا هجرخأ )١957(.



 مايصلا ىواتف

 راقو هيلع نأ رعشت الو «هريغو « شغو «بذك نم ةمرحملا

 امبرو «هرجأ صقنت نكلو «موصلا لطبت ال لاعفألا هذهو .موصلا

 . موصلا رجأ عيضت ةلداعملا دنع

 ؟موصلا لطبت لهو ؟روزلا ةداهش يه ام 57" 5 سن

 دشا فأ : يهو «رتاكلا ربكأ نم روزلا ةداهش : باوحلا

 اهنكلو موصلا لطبت الو ءهفالخ ملعي امب وأ ءملعي ال امب لجرلا

 . هرجأ صقنت

 ؟مايصلا بادآ يه ام ٤٣٥ س

 لعفب - لجو زع - هللا ىوقت موزل مايصلا بادآ نم : باوجلا

 بيك انماء نبدأ اَهُيَأَي  :ىلاعت هلوقل هيهاون بانتجاو هرماوأ

 * َنوُفَنَت کلم مُكِلق نم ترِدَلأ لع بیک اك ْماَيِصلا مڪي

 روزلا لوق عدي مل نم» : ا يبنلا لوقلو .(187 :ةيآلا ءةرقبلا ةروس)

 . “(هبارشو هماعط عدي نأ يف ةجاح هلل سيلف لهجلاو هب لمعلاو

 ناسحإلاو ءربلاو «ةقدصلا نم رثكي نأ موصلا بادآ نمو

 دوجأ هك هللا لوسر ناك دقلف ناضمر يف اميسال .«سانلا ىلإ

 هسراديف ليربج هاقلي نيح ناضمر يف نوكي ام دوجأ ناكو «سانلا

 . “نآرقلا

 «بسلاو «بذكلا نم هيلع هللا مرح ام بنجتي نأ اهنمو

 )١( ص هجيرخت مدقت 484.
 )۲( ناضمر ين نوکیا يبنلا ناك ام دوجأ باب /موصلا باتك : يراخبلا هجرخأ )۱۹۰۲( .



 مالسإلا ناكرأ ىواتف
 ےک و

 ءيشلا ىلإ عامتسالاو «مرحملا رظنلاو «ةنايخلاو «شغلاو «متشلاو

 نأ هريغو مئاصلا ىلع بجي يتلا تامرحملا نم كلذ ريغو «مرحملا

 .دكوأ مئاصلا قح يف اهنكلو ءاهبنجتي
 رخؤي نأو ءرحستي نأ  مايصلا بادآ نم يأ  اهنمو

 . "”«ةكرب روحسلا يف نإف اورحسن» : ايب يبنلا لوقل روحسلا
 نإف «رمتف دجي مل نإف «بطر ىلع رطفي نأ  ًاضيأ - هبادآ نمو

 بورغ ققحتي نأ نيح نم رطفلاب ردابي نأو ءءام ىلعف دجي مل

 لازي ال» :ِهلَك يبنلا لوقل تبرغ اهنأ هنظ ىلع بلغي وأ «سمشلا
 ۰ . 9(. ..رطفلا اولجع ام ريخب سانلا

 تق نا 03

 مئاصلا عباتي لهو ؟راطفإلا دنع روثأم ءاعد كانه له ٤١١ س

 ؟هرطف يف رمتسي مأ نذؤملا

 يف هنأل «ءاعدلل ةباجإ نطوم راطفإل ا دنع ءاعدلا نإ : باوجلا

 سفنلا فعض نم ًابلاغ نوكي ام دشأ ناسنإلا نألو «ةدابعلا رخآ

 ناك ًابلق قرأو ءًاسفن فعضأ ناسنإلا ناك املكو «هراطفإ دنع

 . لجو زع هلل تابخإلاو ةبانإلا ىلإ برقأ
 .«ترطفأ كقزر ىلعو تمص كل مهللا :روثأملا ءاعدلاو

 تلتباو ءأمظلا بهذ» :لاق رطفأ نيح هيب يبنلا لوق ًاضيأ هنمو

 باتك :ملسمو )١19377(. . ..روحسلا ةكرب باب /موصلا باتك :يراخبلا هجرخأ )١(

 )1١90(. . . .روحسلا لضف باب /مايصلا

 باتك :ملسمو )۱۹١۷(. راطفإلا ليجعت باب /موصلا باتك :يراخبلا هجرخأ (؟)

 )1١94(. . . .روحسلا لضف باب /مايصلا



 يبححححححييححعحعييي ا ماسيصلا ىواتف
 ناك نإو ناثيدحلا ناذهو . “«هلاءاش نإ رجألا تبثو قورعلا

 اذإف لاح لك ىلعو ءامهنسح ملعلا لهأ ضعب نكل فعض امهيف

 هنإف راطفإلا دنع كبلق ىلع رطخي امن هريغب توعد وأ «كلذب توعد

 ١ . ةباجإ نطوم
 هلوق نأل «ةعورشم ىهف رطفي ناسنإلاو نذؤملا ةباجإ امأو

 لاح لك لمشي . "”«لوقي ام لثم اولوقف نذؤملا متعمس اذإ» : ال
 . هتانثتسا ىلع ليلدلا لد ام الإ «لاوحألا نم

 د 1 2
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 ؟ءاضق هيلع نمل لاوش نم تسلا مايص يف مكيأر ام ٤۳۷ س

 يبنلا لاق يم يبنلا لوق نم كلذ ىلع باوجلا :باوجلا
 مايصك ناك لاوش نم تسب هعبتأ مث ءناضمر ماص نم» هيَ
 اهماص لهف تسلا ماصو «ءاضق ناسنإلا ىلع ناك اذإو . ”«رهدلا

 ؟ناضمر دعب وأ ناضمر لبق

 هيلع يقبو ءًاموي نيرشعو ةعبرأ ناضمر نم ماص لجر اذه :لاثم

 الف ءاضقلا ةتس موصي نأ لبق لاوش نم تسلا ماص اذإف «مايأ ةتس

 ماص لاقي ال هنأل ؛لاوش نم اًّنس هعبتأ مث «ناضمر ماص هنإ : لاقي

 نم مايأ ةتس مايص رجأ تبثي الف اذه ىلعو «هملكأ اذإ الإ ناضمر

 . ناضمر نم ءاضق هيلعو اهماص نمل لاوش

 )١( راطفإلا دنع لوقلا باب /مايصلا باتك :دواد وبأ هجرخأ )/701( .

 باتك :ملسمو )1١١(. يدانملا عمس اذإ لوقي ام باب /ناذألا باتك :يراخبلا هجرخأ (۲)

 )۳۸١(. نذؤملا لوق لثم لوقلا بابحتسا باب /ةالصلا

 )١١75(. لاوش نم مايأ ةتس موص بابحتسا باب /مايصلا باتك : ملسم هجرخأ (۳)



DY 
 لفنت زاوج يف ءاملعلا فالتخا باب نم ةلأسملا هذه تسيلو

 امأ «تسلا مايأ ريغ يف فالخلا اذه نأل «موصلاب ءاضق هيلع نم

 نمل الإ اهباوث تبثي نأ نكمي الو ناضمرل ةعبات يهف تسلا مايأ
 . ناضمر لمكأ

 تن دنت خل 1 1

 لوخد نم مايأ ةعبرأ دعبو ناضمر يف رطفأ ضيرم ٤۳۸ س
 ؟هنع ىضقي لهف تام رهشلا

 ضارمألا نم هباصأ يذلا ضرملا اذه ناك اذإ :باوجلا
 ىلاعت هللا نأل ؛تام ىتح هب رمتسا اذإ هنع ىضقي ال هنإف ةئراطلا
 1 ا دس ر سس سن ل ع ر سل ر 5
 # رخ أ واين نم ةف ٍرَمَس لع وا اًضيِرَم ناك نمو # : لاق

 نم ةدع موصي نأ ضيرملا اذه ىلع بجاولا نوكيف .(185 :ةرقبلا)

 مل هنأل ؛هنع تطقس كلذ نم نكمتي نأ لبق تام اذإو ءرخأ مايأ

 ضارمألا نم ضرملا ناك اذإ امأ «لبقملا ناضمر مايص هيلع بجي الف

 موي لك نع معطي نأ هيلع بجي لصألا نم هنإف اهؤرب ىجري ال يتلا
0 

 هيلع لخد ىتح هضقي ملف ناضمر نم موي هيلع لجر ٤۳۹ س
 ؟عنصي فيكف يناثلا ناضمر

 نمف © :لوقي ىلاعتو هناحبس هللا نأ مولعملا نم :باوجلا
 مس ظل ل 7 و

 نم ةد رَمَس لڪ وا ا سيم ناڪ نمو ةي دهل مکن د

 هيضقي نأ هيلع يعرش رذعل رطفأ يذلا لجرلا اذهف 4 ياك



 02 مايصلا ىواتف

 الف «هتنس يف هيضقي نأ هيلع بجيو «ىلاعتو هناحبس هللا رمأل ًالاثتما
 :- اهنع هللا يضر  ةشئاع لوقل ؛ يناثلا ناضمر دعب ام ىلإ هرخؤي
 يف الإ هيضقأ نأ عيطتسأ امف ناضمر نم موصلا يلع نوكي ناك»

 نأ عيطتسأ ام» :اهلوقف اهنم هللا لوسر ناكل كلذو « “«نابعش

 لوخد لبق ءاضقلا نم دبال هنأ ىلع ليلد «نابعش يف الإ هيضقأ
 نأ هيلع نإف يناثلا ناضمر دعب ام ىلإ هرخأ اذإ نكلو «يناثلا ناضمر

 اذه يضقي نأو «لعف ام ىلع مدني نأو «هيلإ بوتي نأو «هللا رفغتسي
 دعب ولو مويلا اذه يضقيف «ريخأتلاب توفي ال ءاضقلا نأل ؛مويلا
 . قفوملا هللاو ‹ يناثلا ناضمر
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 ؟لاوش نم مايأ ةتس مايص يف لضفألا وه ام ٤٤١ سل

 دعب لاوش نم مايأ ةتس مايص نوكي نأ لضفألا :باوجلا
 نأل ءملعلا لهأ كلذ ىلع صن امك ةعباتتم نوكت نأو ةرشابم ديعلا
 نألو «هعبتأ مث» ثيدحلا يف ءاج يذلا عابتالا قيقحت يف غلبأ كلذ
 هيف بيغرتلاب صوصنلا تءاج يذلا ريخلا ىلإ قبسلا نم كلذ

 دبعلا لامك نم وه يذلا مزحلا نم كلذ نآلو «هلعاف ىلع ءانثلاو
 يف هل ضرعي ام يردي ال ءرملا نأل ؛تّوفت نأ يغبني ال صرفلا نإف
 صرفلا زاهتناو لعفلاب ةردابملا ينعأ اذهو ءرمألا رخآو لاحلا يناث
 اهيف باوصلا نيبت ىتم هرومأ عيمج يف هيلع دبعلا ريسي نأ يغبني

 د د
2 2 

 )١( موصلا ءاضق ىضقي ىتم باب /موصلا باتك :يراخبلا هجرخأ )1950(.



 مالسإلا ناكرأ ىواتف

 رهش نم اهموصي يتلا مايألا راتخي نأ ناسنإلل زوجي له ٤٤١ سن

 ملسملا ماص اذإ لهو ؟ ؟مولعم تقو اهل مايألا هذه نأ مأ .لاوش

 ؟ماع لك اهمايص هيلع بجيو هيلع ًاضرف حبصت مايألا هذه

 ناضمر ماص نم» : لاق هنأ كي هللا لوسر نع تبث :باوجلا
 سيل تسلا هذهو . '”(رهدلا مايصك ناك لاوش نم ًاّنس هعبتأ مث
 ءاش نإ ءرهشلا عيمج نم نمؤملا اهراتخي لب «ةنيعم ةدودعم مايأ اهل

 اهيلإ رداب نإو «هللا دمحب عساو رمألا ءاهقرف ءاش نإو «هرخآ
 ءريخلا ىلإ ةعراسملا باب نم لضفأ كلذ ناك رهشلا لوأ يف اهعباتو

 ضعب اهكرتو نينسلا ضعب اهماص اذإ مث «قرف ءاش نإو «عبات
 . ةضيرف تسيلو عوطت األ ؛ سأب الف نينسلا

 ؟ءاروشاع موي مايص مكح ام 5457 س

 مويلا نوموصي دوهيلا دجو ةنيدملا ايب يبنلا مدق امل :باوجلا
 مكنم ىسومب قحأ انأ» :ِكَي يبنلا لاقف «مرحملا رهش نم رشاعلا

 - امهنع هللا ىضر سابع نبا ثيدح ينو . "”«همايصب رمأو هماصف

 . همايصب رمأو ءاروشاع موي ماص يى يبنلا نأ هتحص ىلع قفتملا

 نأ هللا ىلع بستحا» : ةي لاقف همايص لضف نع لئسو

 . ٤۸۷ ص هجيرخت مدقت قل

 باتك :ملسمو )۲٠٠٤(. ءاروشاع موي موص باب /موصلا باتك :يراخبلا هجرخأ (۲)

 )١١۳١(. ءاروشاع موي موص باب /مايصلا



 مايصلا ىواتف

 دوهيلا ةفلاخمب كلذ دعب رمأ ك هنأ الإ « 2”(هلبق ىتلا ةنسلا رفكي

 يداحلا وهو هدعب ًاموي وأ « عساتلا وهو هلبق ًامويو رشاعلا ماصي نأب
 رع

 وأ «هلبق اموي هيلإ فيضيو رشاعلا موي موصي نأ لضفألاف هيلعو
 . رشع يداحلا نم لضفأ هيلإ عساتلا مويلا ةفاضإو . هدعب ًاموي

 . عساتلا مويلا

 ؟نابعش رهش يف مايصلا مكح ام 4 57“ س

 ىتح ةنس هنم راثكإلاو ةنس نابعش رهش يف مايصلا :باوجلا
 (2(نابعش يف هنم ًامايص رثكأ هتيأر ام» : اهنع هللا ىضر ةشئاع تلاق

 . ثيدحلا اذهل نابعش رهش يف مايصلا نم راثكإلا يغبنيف
 ةبسنلاب بتاورلا نئسلا لثم نابعش موصو :ملعلا لهأ لاق

 هنأك يأ ءناضمر رهشل ةمدقت هنأك نوكيو «ةبوتكملا تاولصلل

 نسو «نابعش رهش يف مايصلا نس كلذلو «ناضمر رهشل ةبتار

 يفو .اهدعبو ةبوتكملا لبق ةبتارلاك لاوش رهش نم مايأ ةتس مايصلا
 مايصلل اهتئيهتو سفنلا نيطوت يهو ىرخأ ةدئاف نابعش يف مايصلا
 .هؤادأ اهيلع الهس «ناضمر مايصل ةدعتسم نوكتل

 U3 U0 داما دم +

 موي موصو رهش لك نم مايأ ةثالث مايص بابحتسا باب /مايصلا باتك :ملسم هجرخأ )١(
 .(55١١؟) ةفرع

 .(1979) نابعش موص باب «موصلا باتك «يراخبلا هجرخأ (؟)



 مالسإلا ناكرأ ىواتف 2

 موي قفاوو ًاموي رطفيو ًاموي موصي ناسنإلا ناك اذإ 445 نت
 ؟ال وأ همايص هل زوجي لهف ةعمجلا موي هموص

 ًاموي رطفيو ًاموي موصي ناك اذإ ناسنإلل زوجي معن :باوجلا
 نم اهريغ وأ «دحألا وأ ةكيشسلا"قأ ًادرفم ةعمج اا موي موصي نأ

 مرحي ًامايأ فداص نإف ءاهموص مرحي ًامايأ كلذ فداصي مل ام مايألا

 ًاموي موصي ناك الجر نأ ردق اذإف ءموصلا كرت هيلع بجو اهموص
 الف ةعمجلا موي هموص مويو «سيمخلا موي هرطف راصف ءًاموي رطفيو
 ةعمجلا موي مصي مل هنأل «ذئنيح ةعمجلا موي موصي نأ هيلع جرح
 اذإ امأ ءهيف موصي يذلا مويلا فداص هنأل نكلو ؛ةعمج موي هنأل

 موصلا كرت بجي هنإف هموص مرحي ًاموي هيف موصي يذلا مويلا فداص

 تناك ول امكو «قيرشتلا مايأ وأ ءىحضألا ديع فداص ول امك
 وأ «ضيح نم موصلا عنمي ام اهاتأف «آموي رطفتو ًاموي موصت ةأرما

 . ذئنيح موصت ال اهنإف سافن
 00 2 ج 5

 ؟عورشم وه لهو ؟لاصولا موص وه ام ٤٤٥١ سن

 نيموي يف ناسنإلا رطفي ال نأ لاصولا موص :باوجلا

 نم)» : لاقو هنع هيَ يبنلا ىهن دقو نييلاتتم نيموي مايصلا لصاويف

 نم رحسلل ةلصاوملاو . "”(رحسلا ىلإ لصاويلف لصاوي نأ دارأ

 ىلع ثح هو لوسرلاو «عورشملا باب نم تسيلو «زئاجلا باب
 . "”(رطفلا اولجع ام ريخب سانلا لازيال» :لاقو رطفلا ليجعن

 ١9537(. رحسلا ىلإ لاصولا باب «موصلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 . ٦۸٤ص هجيرخت مدقت (۲)



 مايصلا ىواتف

 لوسر اي :اولاق املف «طقف رحسلا ىلإ اولصاوي نأ مهل حابأ هنكل

 . "”(مكتئيهك تسل ينإ) :لاقف لصاوت كنإ هللا

 تي عي نك

 لهو ؟مايصب ةعمجلا صيصخت نع يهنلا يف ةلعلا ام 555 سب
 ؟ءاضقلا مايص معي

 ةعمجلا موي اوصخت ال» :لاق هنأ ايي يبنلا نع تبث :باوجلا

 موي صيصخت نع يهنلا يف ةمكحلاو . "”مايقب اهتليل الو مايصب

 نم رطفلاديع يه ةثالث دايعأ هيف مالسإلا نأل ؛ةثالثلا ةيعرشلا

 نمف .ةعمج لا موي وهو عوبسألا ديعو «ىحضألا ديعو «ناضمر

 هيف يغبني موي ةعمجلا موي نألو «موصلاب هدارفإ نع يبن اذه لجأ

 وهف ركذلاو «ءاعدلاب لاغتشالاو .ةعمجلا ةالص ىلإ مدقتلا لاجرلل

 لغتشم هنأل ؛هموصي نأ جاحلل عرشي ال يذلا ةفرع مويب هيبش

 نكمي يتلا تادابعلا محازت دنع هنأ مولعملا نمو «ركذلاو ءاعدلاب

 . هليجأت نكمي ام ىلع هليجأت نكمي ال ام مدقي اهضعب ليجأت

 يضتقي عوبسألل ًاديع هنوكب ليلعتلا اذه نإ :لئاق لاق اذإف
 . طقف هدارفأ ال نيديعلا مويك ًامرحم هموص نوكي نأ

 رهش لك يف رركتي هنأل ؛نيديعلا موي نع فلتخي هنإ :انلق

 :ملسمو .(1977) باجيإ ريغ يف روحسلا ةكرب باب /موصلا باتك :يراخبلا هجرخأ )١(

 )١١١7(. لاصولا نع يهنلا باب /موصلا باتك

 )١١55(. ًادرفنم ةعمجلا موي مايص ةيهارك باب /مايصلا باتك :ملسم هجرخأ (؟)



 مالسإلا ناكرأ ىواتف

 ًاضيأ كانه مث «ميرحتلا ىلع هيف يهنلا نكي مل اذهلف «تارم عبرأ

 .ةعمجلا موي يف دجوت ال نيديعلا يف ىرخأ يناعم
 ملعي ذئنيح مايصلا نإف هدعب ًاموي وأ هلبق ًاموي ماص اذإ امأو

 . تبسلا موي وهو هدعب ًاموي وأ «سيمخلا وهو هلبق
 ؟ءاضقلا معي مأ لفنلاب صاخ اذه له : لئاسلا لوق امأ

 ءاوس موصب هصيصخت هرکی هنأو .مومعلا ةلدألا رهاظ نإف

 لمع بحاص ناسنإلا نوكي نأ الإ مهللا «ةلفان وأ «ةضيرفل ناك

 ةعمجلا موي يف الإ هموص يضقي نأ ىنستي الو لمعلا نم غرفي ال

 . كلذ ىلإ جاتحم هنآل ؛ موصلاب هدرفي نأ هل هرکی ال ذئنيحف

 لهف تارطفملا نم رطفمب لفنلا موص ناسنإلا دسفأ اذإ ٤٤۷ نت

 ؟ةرافك هيلع لهف عامجلاب هدسفأ ناك اذإو ؟مثأي

 وأ برش وأ لكأب رطفأ مث الفن ناسنإلا ماص اذإ :باوجلا

 الإ اهمامتإ همزلي ال هنإف ةلفان يف عرش نم لك نأل ؛هيلع مثإ الف عاج
 ةرافك هيلع سيل ذئنيحو «همتي نأ لضفألا نكلو «ةرمعلاو جحلا يف

 . همامتإ همزلي ال هنأل ؛ لفنلا موص يف عماج اذإ

 ؛زوجي ال كلذ نإف هتجوز عماجو ًاضرف موصلا ناك اذإ امأ
 هيلع بجت الو «ةرورضل الإ هعطق زوجي ال ةضيرفلا موص نأل

 موصلا هيلع بجي نمم وهو ناضمر راهن يف كلذ ناك اذإ الإ ةرافكلا

 هنأ ضرف ول لجرلا نإف «موصلا هيلع بجي نم وهو انلوقل هبتناو
 امهيلع سيلف اهعماج مث رفسلا يف اماصو هتجوزو وه رفاس دق



 مايصلا ىواتف

 كلذ هتجوزو وه ىضقي نأ هيلع امنإو .ةرافك امهيلع سيلو مثإ

 تن د دل

 جورخلا فكتعملل زوجي لهو ؟فاكتعالا مكح ام 448 نت
 ننس يه امو ؟يوادتلل جورخلا كلذكو لكألاو ةجاحلا ءاضقل

 ؟ِةلك يبنلا نع حيحصلا فاكتعالا ةيفيكو ؟فاكتعالا

 زع هللا ةعاطل يلختلل دجاسملا موزل فاكتعالا :باوجلا

 و ءردقلا ةليل يرحتل نونسم وهو «لجو

 4 جدلا ف َنوُمكَلَع مُسنأو شورش الو :  ىلاعت هلوقب نآرقلا

 ائ ىبنلا نأ امهريغو نيحيحصلا يف تبثو /١141(. :ةيآلا «ةرقبلا ةروس)

 مل اعورشم فاكتعالا يقبو « "هعم هباحصأ فكتعاو «فكتعا
 ناك :تلاق  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع نيحيحصلا يفف «خسني

 زع هللا هافوت ىتح ناضمر نم رخاوألا رشعلا فكتعي يب يبنلا

 يبأ نع ملسم حيحص يفو “دعب نم هجاوزأ فكتعا مث ‹ لجو

 لوألا رشعلا فكتعا ةي يبنلا نأ - هنع هللا يضر  يردخلا ديعس

 تفكتعا ينإ» :لاق مث طسوألا رشعلا فكتعا مث ء.ناضمر نم
 رشعلا تفكتعا مث (ردقلا ةليل ينعي) ةليللا هذه سمت لوألا رشعلا
 بحأ نمف ءرخاوألا رشعلا يف اهنإ : يل ليقف تيت مث ‹طسوألا

 )١( فاكتعالا باب /فاكتعالا باتك :يراخبلا هجرخأ )۲٠۳١(.

 )5١75(. رخاوألا رشعلا يف فاكتعالا باب /فاكتعالا باتك :يراخبلا هجرخأ (؟)

 .(11197) ناضمر نم رخاوألا رشعلا فاكتعا باب /فاكتعالا باتك : ملسمو



 مامإلا لاقو .هعم سانلا فكتعاف « ”(«فكتعيلف فكتعي نأ

 . نونسم فاكتعالا نأ فالخ ءاملعلا نم دحأ نع ملعأ ال : هللا همحر دمحأ
 . عامجإلاو صنلاب ًانونسم فاكتعالا نوكي اذه ىلعو

 مومعل ناك دلب يأ يف ةعامجلا اهيف م ىلا ا ااا

 يف نوكي نأ لضفألاو . سلا ف ركع ز رك 8 لاك هلوق

 نإف ءاهيلإ جورخلا ىلإ جاتحي الئل ةعمجلا هيف ماقت يذلا دجسملا

 . ةعمجلا ةالص ىلإ ركبي نأ سأب الف هريغ يف فكتعا
 ةءارقو ةالص نم- لجو زع-هللا ةعاطب لغتشي نأ فكتعملل يغبنيو

 سأبالو «فاكتعالا نم دوصقملا وه اذه نأل- لجو زع هللا ركذو «نآرق
 . ةدئاف كلذ يف ناك اذإ اميسال ءاليلق هباحصأ ىلإ ثدحتي نأ

 . هتامدقمو عامجلا فكتعملا ىلع مرحيو

 : ماسقأ ةثالث ىلإ ءاهقفلا همسق دقف دجسملا نم هجورخ امأو

 ًاعبط وأ ؛ًاعرش هنم دبال رمأل جورخلا وهو ءزئاج :لوألا مسقلا
 ءامهب هيتأي نم هل نكي مل نإ برشلاو «لكألاو «ةعمجلا ةالصل جورخلاك

 . طئاغلاو لوبلا ةجاح ءاضقلو «نيبجاولا لسغلاو ءءوضولل جورخلاو

 «ضيرملا ةدايعك هيلع بج ال ةعاطل جورخلا :يناثلا مسقلا

 . الف الإو «زاج هفاكتعا ءادتبا يف هطرتشا نإف «ةزانجلا دوهشو

 تيبلل جورخلاك فاكتعالا يناني رمأل جورخلا :ثلاثلا مسقلا

 ريغب الو ‹طرشب ال زوجي ال اذهف كلذ وحنو هلهأ عامجو «ءارشلاو

 .قفوملا هللاو . طرش

 )١( رخاوألا رشعلا يف فاكتعالا باب /فاكتعالا باتك :يراخبلا هجرخأ )7١171(.







 جلا ىواتف

 وهو هجح مكح امف موصي الو يلصي ال نم جح اذإ 555 یک

 هللا ىلإ بات اذإ تادابعلا نم كرت ام ىضقي لهو ؟لاحلا كلت ىلع

 ؟لجو زع
 يف دولخلل بجوم ةلملا نع جرخم رفك ةالصلا كرت :باوجلا

 مهمحر  فلسلا لوقو «ةنسلاو «باتكلا كلذ ىلع لد امك رانلا

 و رفا نا هللا

 اور قي الق سك تورم اک انما ییا :١ ىلاعت هلوقل

 ع مهما دعب ءاَركْلأ َدِحْسَمْل

 عقو هنأل كلذو «لوبقم الو ل هجحو
 رهعتمامو #3 : ىلاعت هلوقل تادابعلا هنم حصت ال رفاكلاو «رفاك نم

 نوای الو ولور هاب اورق ڪ رتا الإ دهشدمَتن مني لبق نآ 9
 4 نوهرك مهو الإ توقفي الو لاسڪ مهو الإ وللا
 .(65 :ةبوتلا)

 هيلع بجي الف ةقباسلا لامعألا نم كرت امل ةبسنلاب امأو

 ام مهل رمي أوهتنَي نإ اورفڪ نيل لق » : ىلاعت هلوقل اهؤاضق

 . (۳۸ :لافنألا) فلس دق

 و ءاحوصن ةبوت هللا ىلإ بوتي نأ كلذ يف عقو نم ىلعف

 ةحلاصلا لامعألا ةرثكب لجو زع هللا ىلإ برقتلاو «تاعاطلا لعف يف

 ّىداَبعني لف # » : ىلاعت هللا لاق دقو ةبوتلاو رافغتسالا رو

 RT هلآ نِ لأ ةر نو أوطَمَقَن ال هنآ لع أو

 لكف نيبئاتلا يف تلزن ةيآلا هذهو .(0+ : رمزلا) 4 محتل روفغلا وه مَ وه مَن
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 بوتي هللا نإف لجو زع هللاب ًاكرش ناك ولو هنم دبعلا بوتي بنذ
 . طارصلا ءاوس ىلإ يداهلا هللاو . هيلع

 بابشلا نم ةصاخو نيملسملا نم ًاضعب ظحالن ام ًاريثك ٤٥١ سل

 رذعتي ًانايحأو «كلذ يف فّوسيو جحلا ةضيرف ءادأ يف لهاستي نم
 اد e E يك اجب لامي

 ءادأ نم مهءانبأ نوعنمي ءابالا نم ًاضعب ظحالن اأو

 طورش نأ عم راغص مهنأ وأ .مهيلع فوخلا ةجحب جحلا ةضيرف

 ةعاط مكح امو ؟اذه ءابالا لعف مكح امف مهيف ةرفوتم جحلا

 يريخ هيف امل مكقفوو ًاريخ هللا مكازج ؟كلذ يف مهءابال ءانبألا

 . ةرخالاو ايندلا
 هينابمو مالسإلا ناكرأ دحأ جحلا نأ مولعملا نم :باوحلا

 هقح يف تمت اذإ .جحي ىتح صخشلا مالسإ متي ال هنأو «ماظعلا

 نأ هقح يف بوجولا طورش تمت نمل لحي الو «بوجولا طورش
 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوسرو «ىلاعت هللا رماوأ نأل ؛جحلا رخؤي

 وأ «رقتفي امبرف هل ضرعي ام يردي ال ناسنإلا نألو «روفلا ىلع
 توف « ضرمي

 تمت اذإ جحلا نم مهءانبأ اوعنمي نأ تاهمألاو ءابالل لحي الو

 مهنيد يف نينمتؤم ةقفر عم اوناكو «مهقح يف بوجولا طورش
 . مهقالخأو

 جحلا كرت يف مهتاهمأ وأ «مهءابآ اوعيطي نأ ءانبألل زوجي الو

 نأ الإ مهللا «قلاخلا ةيصعم يف قولخمل ةعاط ال هنأل «هبوجو عم
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 ءانبألا مزلي ذئنيحف مهعنمل ًاَيعرش ًارربم تاهمألا وأ ءابآلا ركذي
 . ريخأتلل رربملا اذه لوزي نأ ىلإ جحا ريخأت

 . حالصلاو ريخلا هيف امل عيمجلا قفوي نأ ىلاعت هللا لأسأ
 ني %3 د

 ؟جحلا همزلي له نيد هيلع نم 45١ س
 رسل ناسنإلا ىلع ناك اذإ :باوجلا

 لع محلا يجر امنإ لاطت نا ؛جحلا هيلع بجي ال هنإف

 لل اطا نم ت تسلا حج سالا لع للو : ىلاعت هللا لاق عيطتسملا

 E Ms )4۷ : نارمع لآ) € ایس

 كلذ دعب هل رسيت اذإ مث «نيدلا يفويف اذه ىلعو «جحلل ًاعيطتسم

 ل

 ًاضرف ناك ءاوس «ذئنيح جحي مث «هنيد يضقي هنإف نيدلا ءادأ دعب نم
 وه ةضيرفلا ريغو ءاهب ردابي نأ هيلع بجي ةضيرفلا نكل «ًاعوطت مأ
 . هيلع م ل ‹ عوطت ءاش نإ رايخلاب
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 نا كلذ دعب ماع م هنأ نع عسل اصخش لکو نم 5637” سن

 انوتفأ ؟ذئايح مكحلا امف ةديدع تالاكو ذخأ دق ة صخشلا اذه

 . مكل هللا رفغ

 ‹«هفرصت يف ًامزاح نوكي نأ ناسنإلل ىغبني يذلا :باوجلا
 اما نك نا هه ىف هيلز نعطي ضش لإ الإ رمألا نكي ألا نأو
 نأ تدرأ اذإف هيلإ لكو يذلا لمعلا كلذ لثم يف هيلإ جاتحي امب ًاملاع
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 نم راتخت نأ كيلعف كمأ وأ «ينوتملا كيبأ نع جحيل ًاصخش يطعت
 سانلا نم ًاريثك نأل كلذو ؛هنيد يفو هملع يف هب قثت نم سانلا
 «يغبني ام ىلع جحلا نودؤي الف «جحلا ماكحأ يف ميظع لهج مهدنع
 بجاولا وه اذه نأ نونظي مهنكل «ءانمأ مهسفنأ يف مه اوناك نإو

 يف ةبانإ اوطعي نأ يغبني ال ءالؤه لثمو «ًاريثك نوئطخي مهو «مهيلع
 سيل نكل ملع هدنع نوكي نم سانلا نمو «مهملع روصقل جحلا
 جحلا كسانم يف هلعفي وأ «هلوقي امب متبي ال هدجتف ةنامأ هيدل

 لكوي نأ وأ ىطعي نأ ىغبني ال ًاضيأ اذه لثمو «هنيدو هتنامأ فعضل
 راتخي نأ هنع جحلا يف ًاصخش بيني نأ دارأ نم ىلعف «جحلا ءادأ هيلإ
 هجولا ىلع هنم بلط ام يدؤي ىتح «ةنامأو ًاملع هدجي نم لضفأ
 . لمكألا

 هتدلاو نع جحيل هاطعأ هنأ لئاسلا ركذ يذلا لجرلا اذهو

 لجرلا اذه لعلف رظني هريغل ىرخأ تاجح ذخأ هنأ دعب اميف عمسو

 ءادأب وه ماقو ءاهنودؤي ًاسانأ ماقأو هريغ نع تاجحلا هذه ذخأ
 اذه لعفي نأ ناسنإلل زوجي له نكلو هبانتسا يذلا نع جحلا
 يف نيددعتم صاخشأ نع لكوتي نأ ناسنإلل زوجي له : يأ ؟لعفلا

 سان ىلإ اهلكي لب «كلذ هسفنب وه رشابي ال مث «ةرمعلا يف وأ جحلا
 ؟نيرخا

 لكأ نم وهو «لحي الو زوجي ال كلذ نإ :باوجلا يف لوقنف
 ذخأي هدجت رمألا اذه يف رجاتي سانلا ضعب نإف «لطابلاب لاملا

 هنكلو ءاهب موقيس يذلا وه هنأ ىلع تارمع ةدعو «ججح ةدع

 بسكيف .ءوه ذخأ امم لقأب سانلا نم نالفو نالف ىلإ اهلكي
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 هذه هوطعأ نم مهنوضري ال دق ًاصاخشأ يطعيو «لطابلاب ًالاومأ
 «هناوخإ يف لجو زع هللا يقتي نأ ءرملا ىلعف «تارمعلا وأ ججحلا

 اذإ هنألو «قح ريغب هذخأ دقف لاملا اذه لثم ذخأ اذإ هنأل ؛هسفن يفو

 هنإف ةرمعلا وأ «جحلا يدؤي يذلا وه هنأ ىلع هناوخإ لبق نم نمتتا

 نم هاضري ال دق ريغلا اذه نأل «هريغ ىلإ كلذ لكي نأ هل زوجي ال
 . تارمعلا هذه وأ ججحلا هذه هاطعأ

 ىلإ لصو املو ةرمعلاب مرحأ نسلا ين ريبك صخش 5451“ نب
 ؟عنصي اذامف ةرمعلا ءادأ نع زجع تيبلا

 اذإ الإ طشني ىتح همارحإ ىلع ىقبي هنأ : باوجلا :باوجلا

 ثيح يلحمف سباح ينسبح نإ» :مارحإلا دنع طرتشا دق ناك
 «عادو فاوط الو «ةرمع ال «هيلع ءيش الو لحي هنإف 2( ىنتسبح

 اذإ ةيدف حبذيو للحتي هنإف هب ام لاوز ىجري ملو كلذ لقي لقي مل اذإ امأ
 اف مريح أ نإ و ملو عل اشیا :  لوقي ىلاعت هللا نأل ًادجاو ناك

 05 :ةرقبلا) 4 لج ىه لَه یر هور الخ و ىلا نق ا

 ةيبيدحلا ةرمع مامتإ نع رصحأ امدنع مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلاو
 . لحو هيده حبذ

 لهف ءيش اهنم يقبف ةرجأب هريغ نع ناسنإلا جح اذإ 454 س
 ؟هذخأي

 نع مهاردلا هذه تدازو اهب جحيل مهارد ذخأ اذإ :باوجلا

 اذإ الإ مهاردلا هذه هاطعأ نم ىلإ اهدري نأ همزلي ال هنإف جحلا ةقفن
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 : لاق اذإف «اهب جح» : لقي ملو «اهنم جح» :هل لاق هاطعأ يذلا ناك

 «هبحاص ىلإ هدري نأ همزلي ةقفنلا نع ءيش داز اذإ هنإف «اهنم جح»

 ال هنإف «اهب جح» : لاق اذإ امأو «هذخأ ءاش نإو «هنع افع ءاش نإف

 ال الجر هاطعأ يذلا نوكي نأ الإ مهللا «يقب اذإ ًائيش دري نأ همزلي
 ةريثك فيراصم فلكتي جحلا نأ نظيو . جحلا رومأ نع يردي

 هل نيبي نأ هيلع بجي ذئنيحف هتفرعم مدعو هترغ ىلع ءانب هاطعأف

 ام رثكأ ينتيطعأ يذلا نإو ءاذكو اذكب تججح ينإ :لوقي نأو
 ۰ . جرح الف هل حمسو هيف هل صخر اذإ ذئنيحو «قحتسا
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 ؟هسفنل وعدي نأ هل زوجي لهف هيبأ نع نبإلا رمتعا اذإ ٠٠١ نت
 نملو هيبألو «ةرمعلا هذه يف هسفنل وعدي نأ زوجي :باوجلا

 اهدارأ نمل ةرمعلا لاعفأب يتأي نأ دوصقملا نأل «نيملسملا نم ءاش
 .هل

 زوجيف ةرمعلا يف طرشب الو نكرب سيل هنإف ءاعدلا ةلأسم امأ
 . نيملسملا عيمجلو e «هسفنل وعدي نأ

 ؟ةرمعلا وأ جلا يف ةبانتسالا مكح ام 455 سن
 : نيلاح نم ولخي ال هنع جحي نم ناسنإلا ليكوت :باوجلا

 . ةضيرف يف كلذ نوكي نأ : لوألا لاخلا

 . ةلفان يف كلذ نوكي نأ : ةيناثلا لاحلا
 هنع جحيل هريغ لكوي نأ زوجي ال هنإف ةضيرف يف كلذ ناك نإف

 ىلإ لوصولا نم هسفنب نكمتي ال لاح يف ناك اذإ الإ «رمتعيو
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 ناك نإف كلذ وحنو ربكل وأ «هلاوز ىجرُي ال رمتسم ضرمل «تيبلا
 هم هللا هيفاعي ىتح رظتني هنإف ضرملا اذه لاوز ىجري

CSجحي نأ ىلع ًارداق ناك لب جحلا نم عايل  

 وه هنأل ؛هنع كسنلا ءادأ يف هريغ لكوي نأ هل لحي ال هنإف « هسفنب

 نم تدل جج سياتل ل تلو لات هلا لاق ًايصخش هب بلاطملا
 موقي نأ اہ دصقي تادابعلاف (۹۷ :نارمع لآ) 4 ایس هيل َءاطَمَسَأ

 - ىلاعتو هناحبس - هلل للذتلاو دبعتلا هل متيل اهيف هسفنب ناسنإلا

 ميظعلا ىنعملا اذه ىلع لصحي ال هنإف هريغ لكو نم نأ مولعملا نمو
 . تادابعلا تعرش هلجأ نم يذلا

 نم هنع لكوي نأ دارأو ةضيرفلا ىدأ دق لكوملا ناك اذإ امأو

 : ملعلا لهأ نيب ًافالخ كلذ يف نإف رمتعي وأ جحي

 . هزاجأ نم مهنمف

 . هعنم نم مهنمو

 ًادحأ لكوي نأ دحأل زوجي ال هنأو «عنملا :يدنع برقألاو
 نأ تادابعلا يف لصألا نأل «ةلفان كلذ ناك اذإ رمتعي وأ «هنع جحي
 هنع موصي ًادحأ ناسنإلا لكوي ال هنأ امكو «هسفنب ناسنإلا اهب موقي

 .جحلا يف كلذكف «هيلو نع ماص ضرف مايص هيلعو تام ول هنأ عم
 اهب دصقي ةيلام ةدابع تسيلو «هندبب ناسنإلا اهيف موقي ةدابع جحلاو
 ال اهنإف هندبب اهيف ناسنإلا موقي ةيندب ةدابع ناك اذإو «ريغلا عفن

 جح يف ةنسلا درت ملو «ةنسلا هب تدرو اميف الإ هنع هريغ نم حصت
 دمحأ مامإلا نع نيتياورلا ىدحإ هذهو «لفن جح هريغ نع ناسنإلا

 وأ جح لفن يف هريغ لكوي نأ حصي ال ناسنإلا نأ ينعأ - هللا همحر -
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 راص لوقلا اذهب انلق اذإ نحنو «رداق ريغ مأ ًارداق ناك ءاوس «ةرمع

 ضعب نأل «مهسفنأب جحلا ىلع نيرداقلا ءاينغألا ىلع ثح كلذ يف

 هنأ ىلع ًادامتعا ةكم ىلإ بهذ ام ةريثكلا تاونسلا هيلع ىضمت سانلا
 جحلا عرش هلجأ نم يذلا ىنعملا هتوفيف «ماع لك هنع جحي نم لكوي

 . هنع جحي نم لكوي هنأ ىلع ءانب
 دا ع

2 9 9 

 ؟تيملا نع رامتعالا زوجي له ٤٥١۷ ست

 «هنع جحلا زوجي امك تيملا نع رامتعالا زوجي :باوجلا

 زوج ةلاضلا لامعألا عيمج كلذكو ءزوجي هنع فاوطلا كلذكو

 لعجو اهلعف ةبرق لك :- هللا همحر  دمحأ مامإلا لاق «تيملا نع

 نم لضفأ تيملل ءاعدلا نكلو «هعفن ملسم تيم وأ يحل اهباوث
 تام اذإ» :ِللَك لوسرلا لوق اذه ىلع ليلدلاو ءهل باوثلا ءادهإ

 ؛هب عفتني ملع وأ «ةيراج ةقدص :ثالث نم الإ هلمع عطقنا ناسنإلا

 لَك يبنلا نأ ثيدحلا نم ةلالدلا هجوو « “هل وعدي حلاص دلو وأ

 وأ «رمتعي وأ «يلصي وأ ءأرقي وأ هل دبعتي حلاص دلو وأ» : لقي مل

 وهف «لمعلا قايس يف ثيدحلا نأ عم «كلذ هبشأ ام وأ «موصي

 نم بولطملا ناك ولف «توملاب عطقني يذلا لمعلا نع ثدحتي

 لمعي حلاص دلوو» : يب يبنلا لاقل همأو هيبأل لمعي نأ ناسنإلا
 نم دحأل هباوث ىدهأو ًاحلاص المع ناسنإلا لمع ول نكلو ««هل

 . رئاج كلذ نإف نيملسملا

 )١( هتافو دعب باوثلا نم ناسنإلا قحلي ام باب /ةيصولا باتك :ملسم هجرخأ )1775(.



 جحلاىواتف

 لهو ؟حيحص اهجح لهف مرح نودب ةأرملا تجح اذإ 458 نت
 ؟مرحملا يف طرتشي يذلا امو ؟ًامرحم ربتعي زيمملا يبصلا

 مرح نودب اهرفسو اهلعف نكل «حيحص اهجح :باوجلا
 :لاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنإف ايك هللا لوسرل ةيصعمو .مّرحم

 . “(مرح يذ عم الإ ةأرما رفاست ال»

 ىلإ جاتحي هسفن وه هنأل ؛مرحمب سيل غلبي مل يذلا ريغصلاو

 ًاّبلو وأ ًارظان نوكي نأ نكمي الف كلذك ناك نمو ءرظن ىلإو ةيالو
 رل

 ءًاغلاب ءاركذ ءاملسم نوكي نأ مرحملا يف طرتشي يذلاو

 . مرحمب سيل هنإف كلذك نكي مل اذإف القاع
 يف ءاسنلا ضعب نواهت :وهو ًاريثك هل فسأن رمأ انهاهو

 يف رفاست ةأرملا دجت كلذب نواهتي نهنإف «مرحم نودب ةرئاطلاب رفسلا

 اهعيشي اهمرحم نإ :نولوقي رمألا اذهل مهليلعتو ءاهدحو ةرئاطلا
 يف اهلبقتسي رخآلا مرحملاو «ةرئاطلا هنم تعلقأ يذلا راطملا يف
 . ةنمآ ةرئاطلا يف ىهو «ةرئاطلا هيف طببت يذلا راطملا

 سيل اهعيش يذلا اهمرحم نإف «عقاولا يف ةليلع ةلعلا هذهو
 .راظتنالا ةلاص يف اهلخدي امنإو «ةرئاطلا يف اهلخدي

 . ةعئاض ةأرملا هذه ىقبتف عالقإلا نع ةرئاطلا رخأتت امبرو

 يذلا راطملا 2 طوبهلا نم نكمتت الو 5 كاطلا ريطت امبرو

 باتك :ملسمو )١18717(. ءاسنلا جح باب /ديصلا ءازج باتك :يراخبلا هجرخأ )١(

 )١15١(. هريغو جحلا ىلإ مرح عم ةأرملا رفس باب /جحلا
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 هذه عيضتف ءرخآ ناكم يف طبهتو «بابسألا نم ببسل هدصقت

 . ةأرملا

 اهمرحم أي ال نكلو «هتدصق يذلا راطملا يف طبت امبرو

 يف ثداح وأ «مون وأ «ضرمل بابسألا نم ببسل اهلبقتسي يذلا
 . كلذ ريغ وأ «لوصولا نم هعنم هترايس

 تقو يف ةرئاطلا تلصوو ءاهلك عناوملا هذه تفتنا اذإو

 ىلإ نوكي يذلا نم هنإف ءاهلبقتسي يذلا مرحملا دجوو ءاهلوصو
 - ىلاعت - هللا ىشخي ال لجر اهبناج ىلإ نوكي دق ةرئاطلا يف اهبناج

 روظحملاو ةنتفلا كلذب لصحيو «هب رتغتو اهيرغيف هللا دابع محري الو
 . مولعم وه امك

 الإ رفاست ال نأو «لجو زع هللا ىقتت نأ ةأرملا ىلع بجاولاف
 ياللا ناعيا aE يشأ يفلارلاو «مرحم يذ عم

 اوطرفي ال نأو «لجو زع هللا اوقتي نأ ءاسنلا ىلع نيماوق هللا مهلعج

 لوؤسم ناسنإلا نإف «مهنيدو مهتريغ بهذت ال نأو ۰ مهمراحم يف

 نذل اأ :لاقف هلع ةنامأ مهلعج ىلاعت هللا نأل .هلهأ نع
 الغ کیم الع راجو شاتلآ اهدوفو ارات کھا کشا او اوما

 ورو 2007 ر 00 17 2

 .(3 :ميرحتلا» © نرمي ام ذولعتيو مهرمأ ام َهللأ س 3 كاد

 نكلو ناضمر يف ةرمعلا يدؤأ نأ يونأ : لوقت : ةأرما ٤٥۹ سن

 ةرمعلل بهذأ نأ يل زوج لهف يدلاوو اهجوزو يتخأ ةقفرب

 ندي



 2 جسحلا ىواتف

 جوز نأل ؛مهعم ةرمعلل يبهذت نأ كل زوجي ال :باوجلا
 نبا ثيدح نم هيي يبنلا نع تبث دقو كل ًامرحم سيل كتخأ

 ةأرمإب لجر نولخي ال» :لوقي بطخت يئ يبنلا تعمس : لاق سابع
 لجر ماقف .«مرحم يذ عم الإ ةأرما رفاست الو ءمرحم يذ عم الإ

 ةوزغ يف تبتتكا ينإو «ةجاح تجرخ يتأرما نإ هللا لوسر اي :لاقف
 لو ‹ "”(كتأرما عم جحف قلطنا» :لَك يبنلا لاقف ءاذكو اذك

 ا ةباش تناك لمر ؟ ؟ءاسن ةأرملا هذه عم له يَ يبنلا لصفتسي
 ؟ةنمآ زيغ مأ ةنمآ تناك لهو ؟ًازوجع

 اهل مرحم ال هنأ لجأ نم ةرمعلا نع تفلخت اذإ ةلئاسلا هذهو

 طورش نم نأل «لبق نم رمتعت مل تناك ولو ىتح ءاهيلع مثإ ال هنإف
 . مرحم ةأرملل نوكي نأ جحلاو ةرمعلا بوجو

 # م دك

 ؟ةينامزلا جحلا تيقاوم يه ام 55١ سل

 «لاوش رهش لوخدب ءىدتبت ةينامزلا جحلا تيقاوم : باوجلا
 رهش نم موي رخآب وأ .ديعلا مويب يأ ءةجحلا يذ رشعب امإ يهتنتو
 ٌرُهْشَأ جحلا 8 :ىلاعت هللا لوقل حجارلا لوقلا وهو ءةجحلا يذ
 + داري نأ عملا ن لاعألاو «عمج رهشأو .(191 :ةرقبلا) € تلمع
 رهشألا هذه لالخ يف عقي جحلا نأ نمزلا اذه ىنعمو «هتقيقح
 الإ ءةمولعم مايأ هل جحلا نإف ءاهنم موي يأ يف لعفي سيلو «ةثالثلا
 تقو هلك ةجحلا يذ رهش نأب انلق اذإ يعسلاو فاوطلا كسن نأ
 ىلإ جحلا يعسو ةضافإلا فاوط رخؤي نأ ناسنإلل زوجي هنإف «جحلل
 .6 7١ص هجيرخت مدقت )۱(
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 ‹كلذ نع امهرخؤي نأ هل زوجي الو «ةجحلا يذ رهش نم موي رخآ
 يقبو «ةضافإلا فاوط لبق ةأرملا تسفن ول امك ءرذعل الإ مهللا

 ريخأت يف ةروذعم ًاذإ يهف «ةجحلا يذ جرخ ىتح اهيلع سافنلا
 . جحلا يف ةينمزلا تيقاوملا يه هذه . ةضافإللا فاوط

 مايأ نم موي يأ يف لعفت «ينمز تاقيم اهل سيلف ةرمعلا امأ
 يبنلا رمتعا جحلا رهشأ ينو «ةجح لدعت ناضمر يف اهنكل «ةنسلا

 ءاضقلا ةرمعو «ةدعقلا يذ يف تناك ةيبيدحلا ةرمعف «هرمع لك وي

 ةرمعو «ةدعقلا يذ يف تناك ةنارعجلا ةرمعو .ةدعقلا يذ يف تناك

 ةرمعلا نأ ىلع لدي اذهو «ةدعقلا يذ يف جحلا عم ًاضيأ تناك جحلا

 . اهل رهشألا هذه يي يبنلا رايتخال «لضفو ةيزم اهل جحلا رهشأ يف
 دلع دع د

 اهني 2

 تيقاوملا هذه لوخد لبق جحلاب مارحإلا مكح ام 45١ س
 ؟ةينامزلا

 جحلاب مارحإلا يف هللا مهمحر  ءاملعلا فلتخا :باوجلا
 : جحلا رهشأ لوخد لبق

 ًامرع ىقبيو دقعني هرهشأ لبق جحلا نإ لاق نم ءاملعلا نمف
 . هرهشأ لوخد لبق جحلاب مرحي نأ هركي هنأ الإ «جحلاب

 هنإف «هرهشأ لبق جحلاب مرحي نم نإ :اولاق نم ءاملعلا نمو
 لاق امك ةرمعلا نأل «ةرمع ىلإ لوحتي يأ «ةرمع نوكيو دقعني ال
 ءرغصألا جحلا كي يبنلا اهامسو . “جحا يف تلخد» : هلك يبنلا

 )١( جحلا رهشأ يف ةرمعلا زاوج باب /جحلا باتك :ملسم هجرخأ )١751(.



 جحلا ىواتف

 سانلا هاقلت يذلا ) “روهشملا لسرملا مزح نب ورمع ثيدح يف امك

 .لوبقلاب

 ؟ةيناكملا جحلا تيقاوم ام 577 نتن

 ءةفيلحلا وذ ىهو :ةسخ ةيئاكملا تيقاوملا :باوحلا
 ٠ .قزع تاذو «لزانملا نرقو «ململيو «ةفحجلاو

 ىهو «ىلع رايبأب نآلا ىمسملا ناكملا ىهف : ةفيلحلا وذ امأ

 دعبأ يهو «لحارم رشع وحنب ةكم نع دعبتو «ةنيدملا نم ةبيرق
 لهأ ريغ نم هب رم نملو «ةنيدملا لهأل يهو «ةكم نع تيقاوملا
 . ةنيدملا

 «ةكم ىلإ ماشلا لهأ قيرط يف ةميدق ةيرق يهف :ةفحجلا امأو

 راصو «ةيرقلا تبرخ دقو «لحارم ثالث وحن ةكم نيبو اهنيبو

 . غبار نم اهنم ًالدب نومرحي سانلا
 «ةكم ىلإ نميلا لهأ قيرط يف ناكم وأ لبج وهف : ململي امأو

 .نيتلحرم وحن ةكم نيبو هنيبو «ةيدعسلا : مويلا ىمسيو

 «ةكم ىلإ دجن لهأ قيرط يف لبج وهف :لزانملا نرق امأو
 ناخ رف ن ةكف نيو هيو «نيوكلا ليسلا : نآلا ىمستو

 «ةكم ىلإ قارعلا لهأ قيرط يف ناكم يهف :قرع تاذ امأو

 .ًاضيأ نيتلحرم وحن ةكم نيبو هنيبو

 «ململيو ء«ةفحجلاو «ةفيلحلا وذ يهو ءلوألا ةعبرألا امأف
 اهتقو دقف «قرع تاذ امأو هلك يبنلا اهتقو دقف «لزانملا نرقو

 .(۱۲۲) مقرب (7180 /۲) هننس يف ينطقرادلا هجرخأ (۱)



 مالسإلا ناكرأ ىواتف

OID 

 هللا يضر  ةشئاع ثيدح نم ننسلا لهأ هاور امك دك يبنلا

 ةفوكلا لهأل اهتقو هنأ - هنع هللا يضر - رمع نع حصو "2 اهنع

 ال يبنلا نإ «نينمؤملا ريمأ اي :اولاقف «هيلإ اوءاج نيح ةرصبلاو

 هللا يضر  رمع لاقف ءانقيرط نع روج اهنأو «ًانرق دجن لهأل تقو

 ”مكقيرط نم اهوذح ىلإ اورظنا :- هنع .
 رمألاف ءاي هللا لوسر نع كلذ تبث نإف «لاح لك ىلعو

 يضر - باطخلا نب رمع ةنسب تبث اذه نإف «تبثي مل نإو «رهاظ
 «مهعابتاب انرمأ نيذلا نييدهملا نيدشارلا ءافلخلا دحأ وهو  هنع هللا

 و ةدع يف - لجو زعاد هللا مكحل هتاقفاوم ترج يذلاو

 ىضتقم ًاضيأ وهو ءاهتقو هنأ لَك يبنلا نع حص اذإ اذه اهنمو

 هاذاح اذإف «هنم مارحإلا همزل تاقيمب رم اذإ ناسنإلا نإف «سايقلا

 انتقو يف ةميظع ةدئاف  هنع هللا يضر  رمع رثأ يفو «هب راملاك راص

 وأ «جحلا ديري ةرئاطلاب ةكم ىلإ ًامداق ناك اذإ ناسنإلا نأ وهو ءاذه

 دنع هنم مرحي نأ هقوف نم تاقيملا ىذاح اذإ همزلي هنإف «ةرمعلا

 هلعفي امك ةدج ىلإ لصي نأ ىلإ مارحإلا ريخأت هل لحي الو «هتاذاحم

 ءوجلا يف وأ «ربلا يف نوكت نأ قرف ال ةاذاحملا نإف «سانلا نم ريثك

 رحبلا قيرط نم رمت يتلا رخاوبلا لهأ مرحب اذهلو .رحبلا يف وأ
 .نيتاقيملا نيذه اوذاح اذإ نومرحي «ًاغبار وأ ململي يذاحتف

 دا 2 1
CSتف %%   

 :ملسمو )٠١١١(. ةرمعلاو جحلا ةكم لهأ ىلع باب /جحلا باتك :يراخبلا هجرخأ )١(

 )١١18١(. ةرمعلاو جحلا تيقاوم باب /جحلا باتك

 .(1911) قارعلا لهأل قرع تاذ باب /جحلا باتك : يراخبلا هجرخأ (؟)



 جحلاىواقف

 ؟مارحإ نودب تاقيملا زواجت نم مكح ام ٤٦۳ س
 : نيلاح نم ولخي الف مارحإ نودب تاقيملا زواجت نم : باوجلا
 عجري نأ همزلي ذئنيحف «ةرمعلا وأ جحلل ًاديرم نوكي نأ امإ

 لعفي مل نإف «ةرمعلا وأ جحلا «كسنلا نم دارأ امب هنم مرحيل هيلإ
 مد ةيدف ملعلا لهأ دنع هيلعو «كسنلا تابجاو نم ًابجاو كرت دقف

 . كانه ءارقفلا ىلع هعزويو «ةكم يف هحبذي

 ءيش ال هنإف «ةرمعلا الو جحلا ديري ال وهو هزواجت اذإ امأو

 ول اننأل كلذو «ترصق مأ ةكم نع هبايغ ةدم تلاط ءاوس «هيلع

 هيلع بجي جحلا ناكل ءاذه هرورم يف تاقيملا نم مارحإلاب هانمزلأ

 يف بجي ال جحلا نأ هيي يبنلا نع تبث دقو «ةرمعلا وأ ةرم نم رثكأ

 نم حجارلا لوقلا وه اذهو «عوطت وهف داز ام نأو «ةرم الإ رمعلا

 ال ناك اذإ هنأ يأ «مارحإ ريغب تاقيملا زواجت نم يف ملعلا لهأ لاوقأ

 نم مارحإلا همزلي الو «ءىش هيلع سيلف ‹ةرمعلا الو جحا ديري

 .تاقميملا

 دا 2
Zi 5 

 يف اهب ظفلتُي ىتلا ىه له «كسنلا يف لوخدلا ةين 555 نت
 ۰ ا ؟ةيبلتلا

 «ةرمع يف ناك اذإ ةرمع كيبل :لوقي نأ ةيبلتلا :باوجلا

 لوقي الف ءاهب ظفلتلا زوجي الف ةينلا امأ ءجح يف ناك اذإ آبح كيبلو
 يبنلا نع دري مل اذهف «جحلا ديرأ وأ «ةرمعلا ديرأ ينإ مهللا :الثم

- 
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 ؟اوج ةكم ىلإ مداقلا مارحإ ةيفيك ام 4” س

 ىذاح اذإ هيلع بجي اوج ةكم ىلإ مداقلا مارحإ :باوجلا

 مث «هتيب يف لاستغالاب ًالوأ بمهأتيف اذه ىلعو مرحي نأ تاقيملا

 ىلإ لصي نأ نيح نمو «تاقيملا ىلإ لصي نأ لبق مارحإلا سبلي
 اهرم ةرئاطلا نأل ؛رخأتي الو .كسنلا يف لوخدلا يوني تاقيملا
 لفغي رمأ اذهو «ةريبك تافاسم اهب عطقت نأ نكمي ةقيقدلاف «عيرس
 فظوم نلعأ اذإف «بهأتي ال سانلا ضعب دج «سانلا ضعب هنع

 بايث سبليو هبايث علخي بهذ «تاقيملا اولصو مهنأب ةرئاطلا
 اودبي اميف ةرئاطلا يف نيفظوملا نأ ىلع ءًاَّدج ريصقت اذهو «مارحإلا
 وأ ةعاس عبرب تاقيملا ىلإ اولصي نأ لبق سانلا نوهبني اوأدب

 هذه لبق مهوهبن اذإ مهنأل ؛هيلع نوركشي لمع اذهو ءاهوحن
 هذه يف نكلو ا مهبايث رييغت يف ةصرف مهل اولعج «ةدملا
 نلعأ اذإف تقولل هبتني نأ مارحإلا دارأ نم ىلع بجي لب يغبني لاخلا

 اذإ ىتح «هتعاس ىلإ رظنيلف «ةعاس عبر يقب دق هنأ ةرئاطلا فظوم

 «ثالث وأ نيتقيقدب هلبق وأ ةعاسلا عبر وه يذلا ءزجلا اذه ىضم

 . كسنلا نم ديري امب ىبل

 ديري وهو مارحإ نودب تاقيملا زواجت نميف مكحلا ام 555 س
 ؟ةرمعلا

 تاقيملاب رمو ةرمعلا وأ جحلا دارأ نم ىلع بجاولا : باوجلا

 لهآ ليي» : لاق هيب يبنلا نآل «هنم مرحي ىتح تاقيملا زواجتي ال نأ



 جحلا ىواتف

 ءرمألا ىنعمب ربخ «لهي» ةملكو خلإ ©”(. . .ةفيلحلا يذ نم ةنيدملا

 لبي نأ تاقيملاب رم اذإ ةرمعلا وأ جحلا دارأ نم ىلع بجيف اذه ىلعو

 مرحيل عجري نأ هيلع بجو زواجتو لعف نإف «هزواجتي الو «هنم
 ملو هناكم نم مرحأ نإف هيلع ةيدف الف هنم مرحأو عجر اذإو «هنم

 . ةكم ءارقف ىلع اهعزويو اهحبذي ةيدف ملعلا لهأ دنع هيلعف عجري

 )١( ةنيدملا لهأ تاقيم باب /جحلا باتك : يراخبلا هجرخأ )٠١١١( .
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 ةلاسر

 ؟ةرئاطلا يف مرحيو ناسنإلا ىلصي فيك

 ىلع ملسأو يلصأو ؛نيملاعلا بر هلل دمحلا «ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 . نيعمجأ هبحصو هلا ىلعو دمحم انيبن

 ؟ةرئاطلا يف ناسنإلا ىلصي فيك :الوأ

 ناك ثيح هدعقم ىلع سلاج وهو ةرئاطلا يف ةلفانلا لصي- ١

 دوجسلا لعجيو «دوجسلاو عوكرلاب ءىمويو «ةرئاطلا هاجت
 . ضفخأ

 هاجتالا نم نكمتي ناك اذإ الإ ةرئاطلا يف ةضيرفلا ىلصي ال - ١

 ءدوجسلاو «عوكرلا نم ًاضيأ نكمتيو «ةالصلا عيمج يف ةلبقلا ىلإ
 .دوعقلاو «مايقلاو

 طببي ىتح ةالصلا رخؤي هنإف كلذ نم نكمتي ال ناك اذإ - ۳
 طوبهلا لبق تقولا جورخ فاخ نإف «ضرألا ىلع لصيف راطملا يف

 ءرصعلا عم رهظلاك اهيلإ عمم ام تناك نإ ةيناثلا تقو ىلإ اهرخأ

 يف امهالص ةيناثلا تقو جورخ فاخ نإف .ءاشعلا عم برغملاو
 ةالصلا طورش نم عيطتسي ام لعفيو «تقولا جرخي نأ لبق ةرئاطلا

 .اهتابجاوو ءاهناكرأو
 تباغو سمشلا بورغ ليبق ةرئاطلا تعلقأ ول (الثم)

 ءراطملا يف طبت ىتح برغملا يلصي ال هنإف وجلا يف وهو سمشلا

 اهرخأ برغملا تقو جورخ فاخ نإف «ضرألا ىلع لصيف لزنيو
 جورخ فاخ نإف «هلوزن دعب ريخأت عمج امهالصف «ءاشعلا تقو ىلإ



 6 جلا ىواتف

 تقولا جرخي نأ لبق امهالص ليللا فصتنم دنع كلذو ءاشعلا تقو

 . ةرئاطلا يف

 ةلبقلا لبقتسيو فقي نأ ةرئاطلا يف ةضيرفلا ةالص ةيفيكو - 5

 وأ «حاتفتسالا نم اهلبق هتءارق نست امو ةحتافلا أرقيو «ربكيف

 ءًامئاق نئمطيو عوكرلا نم عفري مث «عكري مث «نآرقلا نم اهدعب
 ةيناثلا دجسي مث ءأسلاج نئمطيو دوجسلا نم عفري مث ءدجسي مث

 سلج دوجسلا نم نكمتي مل نإف «هتالص ةيقب يف كلذك لعفي مث
 هب قثي دحأ هربخي ملو ةلبقلا فرعي مل نإو «ًاسلاج دوجسلاب أموأو

 . هداهتجا ناك ثيح ىلصو ىرحتو دهتجا
 ةيعابرلا لصيف ًارصق ةرئاطلا يف رفاسملا ةالص نوكت  ه

 . نيرفاسملا نم هريغك نيتعكر
 ؟ةرئاطلا يف رفاس نم ةرمعلاو جح اب مرحي فيك :ًايناث

 سبل ءاش نإو «ةداتعملا هبايث يف ىقبيو هتيب يف لستغي - |

 . مارحإلا بايث
 مارحإلا بايث سبل تاقيملا ةاذاحم نم ةرئاطلا تبرتقا اذإف ۲

 . لبق نم اهسبل نكي مل نإ
 «كسنلا يف لوخدلا ىون تاقيملا ةرئاطلا تذاح اذإف - ۳

 . ةرمع وأ جح نم هاون امب ىبلو
 وأ «ةلفغلا نم ًافوخ ًاطايتحا تاقيملا ةاذاحم لبق مرحأ نإف - ٤

 . سأب الف نايسنلا
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 نم مرحي لهف ةرمعلا دارأ مث هدج ىلإ هدلب نم رفاس نم 5717 نت

 ؟ةدج

 : نيلاح نم رمألا ولخي ال : باوجلا

 ةرمعلا ةين نودب ةدج ىلإ رفاس دق ناسنإلا نوكي نأ ١

 جرح الو «ةدج نم مرحي هنإف «ةدج يف وهو ةرمعلا هل تأرط نكلو

 تيقاوملا ركذ نيح  امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدحل كلذ يف
 نم ةكم لهأ ىتح «ءىشنأ ثيح نمف كلذ نود ناك نمو» :لاق

 . 232(ةكم

 بجي هنإف اهيلع ًامزاع ةرمعلا ةينب هدلب نم رفاس نوكي نأ - ١
 مارحإلا زوجي الو «هب رمي يذلا تاقيملا نم مرحي نأ ةلاحلا هذه يف

 تقو هنأ هيم ىبنلا نع تبث دقو «تاقيملا نود اہل ؛ةدج نم

 دارأ نمل نهلهأ ريغ نم نهيلع رم نملو نهل نه» :لاقف تيقاوملا

 : "”(«ةرمعلاو جحلا

 دنع هيلع نإف لاحلا هذه يف ةكم ىلإ لزنو ةدج نم مرحأ نإف

 ءارقفلا ىلع هب قدصتيو «ةكم يف هحبذي امد ةيدف ملعلا لهأ

 وان وهو اهيلإ هلوصو دعب ةدج نم مرحي مل نإف «ةحيحص هترمعو
 ءيش الو «هنم مرحيو تاقيملا ىلإ عجري هنإف هلوصو لبق ةرمعلا

 .هيلع
0 

 )١( ةرمعلاو جحلل ةكم لهأ لهم باب /جحلا باتك :يراخبلا هجرخأ )١975(.

 تيقاوملا نود ناك نم لهم باب /جحلا باتك :يراخبلا هجرخأ (؟) )1519(.



 جلا ىواتف

 ؟مارحإلا سبل دعب مرحملل لاستغالا مكح ام ٤٦۸ سن

 يبنلا نع كلذ توبثل هب سأب ال مرحملل لاستغالا : باوجلا

 ملتحا اذإ لستغي نأ بجي هنكلو «نيترم وأ «ةرم لستغا ءاوس ةي

 . ةنس وهف مارحإلل لاستغالا امأو «ةبانجلا نع لستغيف مرح وهو

 ني ني 03

 جح دقو ناسنإلل ًاّدج ناك اذإ ىفوتملا نع جحلا مكح ام 559 سن

 ؟هسفن نع بئانلا

 نأل جحي مل يذلا هدج نع ناسنإلا جحي نأ جرح ال : باوجلا
 . كَ ىبنلا نع ةنسلا هب تءاج دق كلذ

 ا |

 ؟هصخت ةالص مارحإلل له ٤۷١ سن

 ناسنإلا لصو اذإ نكل «هصخت ةالص مارحإلل سيل :باوجلا

 لجؤي نأ لضفألاف ةضيرفلا تقو نم بيرق وهو «تاقيملا ىلإ
 يف تاقيملا ىلإ لصو اذإ امأ «مرحي مث ةضيرفلا يلصي ىتح مارحإلا
 «ةبانجلا نم لستغي امك لستغي مولعم وه امك هنإف ةضيرف تقو ريغ
 ةالص يلصي نأ دارأ نإ مث «مارحإلا بايث سبليؤ «بيطتيو

 ءوضولا ةنس ىلصي نأ وأ «ىحضلا تقو يف ناك اذإ اميف ىحضلا

 نأ امأو «نسحف كلذ دعب مرحأو ىحضلا تقو يف نكي مل اذإ اميف
 . لَك يبنلا نع دري مل كلذ نإف مارحإلل ةصاخ ةالص كانه نوكي
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 مرحأو ةنيدملا ىلإ راس مب جا رهشأ يف رمتعا نم ٤۷١ سل

 ؟اعتمتم نوكي لهف يلع رايبأ نم جحلاب

 جحلا رهشأ يف ةرمعلاب ىتأ نيح لجرلا اذه مادام : باوجلا

 ةرمعلا نيب هرفس نأل «ًاعتمتم نوكي هنإف هماع نم جحي نأ مزع دق

 هدلب نم رفسلا ًاشنأو «هدلب ىلإ عجر اذإ الإ ةمتلا لطبي ال جحلاو

 اذهف لقتسم رفسب كسن لك درفأ هنأل ؛هعتمت عطقني ذئنيحف جحا ىلإ

 نم جحلاب مرحأ مث ةرمعلا ىدأ نأ دعب ةنيدملا ىلإ بهذ يذلا لجرلا

 لإ ةرمعلاب عتمت نم # : ىلاعت هلوق مومعل عتمتلا يده همزلي يلع رايبأ
 مے سس حد کچ

 ١95(. :ةرقبلا) دفا نو رسا اف يل

 تن ا ا ديل

 ل ٤۷۳ سل

 ؟جحلاو ةرمعلا يف ةيبلتلا
 كيبل :هلوق هلي ىبنلا نع تحص ىتلا ةيبلتلا :باوجلا

 كل ةمعنلاو دمحلا نإ «كيبل كل كيرش ال كيبل «كيبل مهللا
 : ةدايز - هللا همحر  دمحأ مامإلا ىورو . “كل كيرش ال ‹كلملاو

 باب /جحلا باتك :ملسمو )١559(. ةيبلتلا باب /جحلا باتك :يراخبلا هجرخأ )١(

 )١١45(. اهتفصو ةيبلتلا



 ED جحلا ىواتف

 . نسح هدانسإو . “حلا هلإ كيبل

 اذإ جحلا ينو «فاوطلا يف عرش اذإ ةرمعلا يف ةيبلتلا عطقتو
 ثيدح نم يذمرتلا ىور امل ءديعلا موي ةبقعلا ةرمج يمر يف عرش
 ةيبلتلا نع كسمي ناك هنأ» ثيدحلا عفري امهنع هللا يضر سابع نبا

 نب دمحم هيف نكل يذمرتلا هححص « ””(رجحلا ملتسا اذإ ةرمعلا يف

 هللا يضر سابع نبا نعو «نورثكألا هفعض ليل يبأ نب نمحر لادبع
 فدرأ مث ةفلدزم ىلإ ةفرع نم ةئ يبنلا فدر ناك ةماسأ نأ  امهنع

 ىمر ىتح يبلي لزي مل» :لاق امهالكف ىنم ىلإ ةفلدزم نم لضفلا
 ةيبلتلا عطقي كلام دنعو «نيحيحصلا يف هاجرخأ « "(ةبقعلا ةرمج

 .هآر وأ تيبلا لصو اذإ اهعطقي : ليقو «مرحلا لصو اذإ ةرمعلا يف
 دنا هظفلو :ءكتوعدل ا ةباجإو :كتعاط: لغ ةماقإ كل شقو
 . ةرثكلا هانعمو ىنثملا

 د د 2
ivتان  ZS 

 ؟هرعش طيشمت مرحملل زوجي له ٤۷ 5 سن

 يغبني يذلا نأل «يغبني ال هرعش مرحملا طيشمت :باوجلا

 امو .هلسغي نأ هيلع جرح الو «ربغأ ثعشأ نوكي نأ مرحملل

 هيلع جرح ال هنإف كلذ هبشأ امو هكرفل وأ هسأر كحل امإ دصق نودب

 .دمحأ مامإلا هجرخأ )۱(

 : يذمرتلاو )۱۸١۷(. ةيبلتلا رمتعملا عطقي ىتم باب /كسانملا باتك :دواد وبأ هجرخأ (۲)

 )١9١9(. ةرمعلا يف ةيبلتلا عطقت ىتم ءاج ام باب /جحلا باتك

 .(1951) جحلا يف فادرتلاو بوكرلا باب /جحلا باتك :يراخبلا هجرخأ (۳)
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GD 

 ليبس ىلع وأ ءأطخلا ليبس ىلع هنم تعقوو ناسنإلا اهدمعتي مل اذإ

 يف لاق ىلاعتو هناحبس هللا نأل ؛اهيف هيلع جرح ال هنإف نايسنلا
 < مد 7 و << . رو هو ءو راي 5 5

 دست ام نكدلَو دپ مثأطخأ ایف حاج مڪي سيو » .:هباتك

 هناحبس لاقو .(ه : بازحألا) 4 اميِحَت اروفغ هللا ناكو مكبولق

 لاقف .(785 :ةرقبلا) * ًانأطخُأ وا آمي نإ اَندِخاَوُم ال اير # : ىلاعتو

 . تلعف دق : ىلاعت هللا

 هللا لاق مارحإلا تاروظحم نم وهو ديصلا صوصخ يفو
 درر م د و TA 2 و

 ادعم مكن ماد نمو مرح مشو ديصلا للفت ال اونماء نزلا امالي اف : ىلاعت
 اذهو ٩١(. :ةدئاملا) کنی ٍلدَع اود ےہ مک معلا َنِم نق ام لَم ارج

 سيلف دمعتم ريغ هلتق نم نأ ديفي كاَدَمَمَبُم # :ىلاعت هلوق وهو ديقلا
 «مكحلل بسانم ديق هنأل ؛يزارتحا ديق ديقلا اذهو ءازج هيلع

 دمعتملا ريغ امأو «ءازجلا باجيإ هبساني يذلا وه دمعتملا نأ كلذو

 نيد هنأ نم يمالسإلا نيدلا اذه نم ملع امل ءازجلا باجيإ هبساني الف

 تاروظحم عيمج :لوقنف اذه ىلعو رسيلاو ةلوهسلاو ةحامسلا
 ال هنإف ًايسان وأ ءالهاج ناسنإلا اهلعف اذإ ءانثتسا نودب مارحإلا

 داسف نم الو «ةيدفلا بوجو نم ال ءاهماكحأ نم ءىش هيلع بترتي
 يذلا وه اذه .كلذ ريغو عامجلاك كسنلا دسفي اميف كسنلا
 . اهيلإ انرشأ ىتلا ةيعرشلا ةلدألا هيضتقت

 ٠ تف 3 ٤#

 ؟همزلي امف للحتو هنم الهج هرعش ضعب نم رصق جاح ٤۷٥ سن

 كلذب الهاج هرعش ضعب نم رصق يذلا جاحلا اذه : باوجلا



 65 جحلا ىواقف

 هيلع ىقبي نكلو «لهاج هنأل ؛ للحتلا اذه يف هيلع ءيش ال للحت مث
 . هسأر رعشل ريصقتلا مامتإ

 نم ًائيش اودارأ اذإ يناوخإ حصنأ ةبسانملا هذهب يننإو
 اهيف لجو زع هللا دودح اوفرعي ىتح اهيف اولخدي ال نأ تادابعلا

 لق # :هلك هيبنل ىلاعت هلوقل ةدابعلا ل ر اوييساتي ان
 أن امو هَ نشو عبا نمو انآ قري لَ لأ لِ اوعدآ لیس وزله

 نيل یوسي لَم لق : ىلاعت ا )10۸ : نرد € تيرا
 نوكف ٩(. :رمزلا) < بلال اول مک اإ وملعب ال نرو ن
 ةدابعلا هذه يف هدودحب ًاملاع ةريصب ىلع لجو زع هللا دبعي ناسنإلا

 درجم لب «لهج ىلع ىلاعتو هناحبس هللا دبعي هنوك نم ريثكب ريخ
 .نوملعي ال وأ نوملعي موقل ديلقت

 لياحتي نأ لجأ نم مارحإ نودب ةكم يقافالا لخد اذإ 475 س
 هجح لهف ةكم نم مرحأ مث 2 «جحلا ةدارإ مدعب رمألا ةالو ىلع
 ريخ نيملسملا نعو انع للا مكازج انوتفأ ؟حيحص

 نم مارح «مارحف هلعف امأو «حيحصف هجح امأ :باوجلا

 : نيهجو
 نم مارحإلا كرتب  ىلاعتو هناحبس هللا دودح يدعت : امهدحأ

 . تاقيملا

 ةيصعم ريغ يف مهتعاطب انرمأ نيذلا رومألا ةالو رمأ ةفلاخم :يناثلاو

 هيلعو .عقو امن هرفغتسيو «هللا ىلإ بوتي نأ همزلي اذه ىلعو «هللا
 تاقيملا نم مارحإلا هكرتل ءارقفلا ىلع اهعزويو ةكم يف اهحبذي ةيدف
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dD 
 نم ًابجاو كرت نم ىلع ةيدفلا بوجو نم ملعلا لهأ هلاق ام ىلع
 .ةرمعلا وأ جحلا تابجاو

 هدلب نم جحلل ًارفس أشنأ مث هدلب ىلإ ةمتملا عجر اذإ ٤۷۷ س

 ؟ادرفم ريتعي لهف
 جحلل ًارفس أشنأ مث هدلب ىلإ عتمتملا عجر اذإ معن :باوجلا

 ىلإ هعوجرب جحلاو ةرمعلا نيب ام عاطقنال كلذو «درفم وهف هدلب نم

 ذئنيحو جحلل ًاديدج ًارفس أشنأ هنأ هانعم رفسلا هؤاشنإف «هلهأ

 لعف ول نكل «ذئنيح عتمتلا يده هيلع بجي الف «ًادارفإ هجح نوكي

 ىلع ليحتلا نأل ؛هنع طقسي ال هنإف يدهلا طاقسإ ىلع اًليحت كلذ

 ال مرحملا ىلع ليحتلا نأ امك «هطاقسإ يضتقي ال بجاولا طاقسإ

 . هلح يضتقي
 دا 0

CS E 
 و 7

 عم مازحلا كلذكو ‹«مرحملل ةلظملا لامعتسا مكح ام كف

 ؟طبخ هنأ ملعلا

 ال سمشلا رح نم ةياقو سأرلا ىلع ةلظملا لمح :باوجلا

 ةيطخت نع 5 يبنلا يبن يف اذه لخدي الو «هيف جرح الو «هب سأب
 نم ليلظت وه لب «ةيطغت سيل اذه نأل  لجرلا سأر  سأرلا

 رخآلاو ةي يبنلا ةقان ماطخب ذخأ امهدحأ لالبو «ديز نب ةماسأ



 جحلاىواقتف

 :ةياور يفو ‹ ©"ةبقعلا ةرمج ىمر ىتح رحلا نم هرتسي ًابوث عفار

 ليلد اذهو ‹سمشلا نم يَ هللا لوسر سأر ىلع هبوث عفار رخآلاو

 . للحتي نأ لبق مرح وهو بوثلا اذهب لظتسا دق ايب يبنلا نأ ىلع

 هيف جرح الو ءهب سأب ال هنإف هرازإ ىلع مازحلا عضو امأ

 نم ءىطاخ مهف ىلع ينبم لوقلا اذه «طيخم هنأ عم» : لئاسلا لوقو

 مرحملا ىلع مرحي» :ءاملعلا لوق ىنعم نأ اونظ ثيح ةماعلا ضعب

 لب كلذك سيلو «ةطايخ هيف ناك ام هب دارملا نأ اونظ «طيخملا سبل

 ءوضعلا ردق ىلع ًاعونصم ناك ام طيخملا سبلب ملعلا لهأ دارم

 هبشأ امو ةلينفلاو «ليوارسلاو صيمقلاك ةداتعملا هتئيه ىلع سبلو

 نأ ول اذهلو «ةطايخ هب ناك ام ملعلا لهأ دارم سيلو «كلذ

 «سأب كلذ يف هيلع نكي مل عقرم رازإب وأ عقرم ءادرب مرحأ ناسنإلا

3% 3 
0 3 

 مارحإلا بايث سبلي نأ عيطتسي ال قاعم صخش ٤۷٩ س
 0 5 ةه کف

 °( هو 30

 مارحإلا بايث سبلي نأ عيطتسي ال ناسنإلا ناك اذإ :باوجلا

 ملعلا لهأ دنع هيلعو ءرخآلا سابللا نم هيلع ردقي ام سبلي هنإف
 نيكاسم ةتس معطي وأ «ءارقفلا ىلع اهقرفي ةاش ةكم يف حبذي نأ امإ

 : ىلاعت هللا لاق ثيح سأرلا رعش قلح يف ءاج ام ىلع ًاسايق ملعلا

 )١( ًابكار رحنلا موي ةبقعلا ةرمج يمر بابحتسا باب /جحلا باتك : ملسم هجرخأ )/١19(.
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 وو ر ر 04

 كس وأ َةَقَدَص وأ مايص نم ٌةَيدِفَم دسار نم ىذَأ دب وأ اضيع كَم ناك ن
rege 

 ا وي لا )147 :

 UG د

 000000 5/8٠ ست

 ؟عامجلا

 لب «مارحإلا تاروظح نم عامجلا نأ مولعملا نم :باوجلا

 هيض 0 00 هللا لاق ءمارحإلا تاروظحم مظعأ وه

 ىف َلاَدِحاَلَو کوس الو تفر الف حل کهف ف ضو نمف تمول

 مظعأ عامجلاف e س ثفرلاو :04V ةرقبلا) «:يحْلا

 نأ امإف جحلاب مرح وهو ناسنإلا عماج اذإو «مارحإلا تاروظحم
 لبق ناك نإف «لوألا للحتلا دعب وأ لوألا رجلا لبق نوكي

 : رومأ هعامج ىلع بت رت لوألا للحتلا

 . ةضيرف نع الو ةلفان نع هئزجي ال ثيحب كسنلا داسف :ًالوأ

 . مثإلا :ًايناث
 هلمكيو رمتسي هداسف عم هنأ يأ « هيف يفملا بوجو : ًاثلاث

 .هماكحأ عيمج يف حيحصلا كسنلاك دسافلا كسنلا اذه ىقبيو
 كلذ ناك ءاوس «مداقلا ماعلا نم ءاضقلا بوجو :ًاعبار

 ءرهاظ ءاضقلا بوجوف ةضيرف ناك اذإ امأ «ةلفان مأ ةضيرف جحلا

 نألف ةلفان ناك اذإ امأو «هتمذ هب أربت مل هيف عماج يذلا جحلا نأل

 ولي بلاو جلا اوما : ىلاعت هلوقل اهيف يضملا بجي جحلا ةلفان
 :لاقف ًاضرف جحلاب سبلتلا ىلاعت هللا ىمس دقو .(195 :ةرقبلا)

 اذهلف ١919(. :ةرقبلا) 4 ملك کهف ضو سَ ُتاَموُلْعَم هش حلا #



 جحلاىواتقف

 . الفن مأ ًاضرف ناك ءاوس دسافلا جحلا اذه ءاضق هيلع بجي هنإ انلق
 هلعف نع ةرافك «ةندب حبذي هنأ : هيلع بترتي امم سماخلا رمألا

 .لوألا للحتلا لبق عامجلا مكح
 مثإلا هيلع بترتي هنإف لوألا للحتلا دعب عامجلا ناك اذإ امأ

 وأ «ءارقفلا ىلع اهعزويو اهحبذي ةاش هيلعو «طقف مارحإلا داسفو

 وأ «هريغ وأ ربلا نم عاص فصن نيكسم لكل نيكاسم ةتس معطي

 ىلإ بهذيف مارحإلا ددجيو «ةثالثلا هذه نيب ريخيف «مايأ ةثالث موصي
 لاق اذكه ءًامرحم ةضافإلا فاوط فوطيل هنم مرحيو لحلا ىندأ

 .انؤاهقف
 ؟لوألا للحتلا لصحي ىتم : لبق نإف
 «ديعلا موي ةبقعلا ةرمج يمرب نوكي لوألا للحتلا :انلق

 «ديعلا موب ةبقعلا ةرمح ناسنإلا ىمر اذإف ءريصقتلا وأ .قلحلاو

 الإ تاروظحملا لك نم لحو لوألا للحتلا لح دقف رصق وأ قلحو
 الب ىبنلا بيطأ تنك» :- اهنع هللا ىضر  ةشئاع تلاق «ءاسنلا

 اذهو . «تيبلاب فوطي نأ لبق هلحلو مرحي نأ لبق همارحإل

 نأ يضتقي وهو «تيبلاب فاوطلا هيلي لالحإلا نأ ىلع ليلد ثيدحلا

 لوألا للحتلا نأب ًافنآ هانررق امك لالحإلا ىلع ًاقباس قلحلا نوكي
 عامجلاف ءريصقتلا وأ قلحلا عم ديعلا موي ةبقعلا ةرمج يمرب نوكي
 ءًافنآ اهانركذ يتلا ةسمخلا رومألا هيلع بترتي كلذ لبق يذلا

 باتك :ملسمو .(1519) مارحإلا دنع بيطلا باب /جحلا باتك :يراخبلا هجرخأ )١(



 مارحإلا داسفو مثإلا نم هانركذ ام هيلع بترتي كلذ دعب يذلاو

 وأ ةكم يف ءاوس مايص وأ «ماعطإ وأ «ةيدف بوجوو «كسنلا نود
 ناسنإلا اذه ناك اذإو ءًاقرفتم وأ ًاعباتتم ناك ءاوسو «هريغ يف

 هيلع ءيش ال هنإف مارح ءىيشلا اذه نأ يردي ال هنأ ىنعمب اًلهاج

 لجو زع هللا نأل «هدعب وأ «لوألا للحتلا لبق كلذ ناك ءاوس
 200 : ةرقبلا) © نك اخ وأ اش نإ اَمدِيلوَت ل ار :لوقي

E انج 000 
 انج مُكصنِلَع سيو ل :ىلاعت لوقيو 2 لاقف

 TE دول تدم ام نکو وب مُثَأَطَحَ
 ١(. :بازحألا)

 لاح يف مارح عامجلا نأب ًالاع لجرلا اذه ناك اذإ :ليق نإف

 هنأ نظ ولو ءرومألا هذه لك هيلع بترتي هنأ نظي مل هنكل مارحإلا

 ؟رذع اذه لهف هلعف ام رومألا هذه لك هيلع بترتي

 ناسنإلا نوكي نأ رذعلا نأل ؛رذعب سيل اذه نأ :باوجلاف
 رتي امب لهجلا امأو «مارح ءيشلا اذه نأ يردي ال مكحلاب الهاج

Nل  

 بجول هقح يف ناصحإلا طورش تمت دقو «لقاع غلاب وهو «مارح

 نأ تملع ولو «مجرلا وه دحلا نأ ملعأ مل انآ لاق ولو «مجرلا هيلع

 «مجرلا كيلعف رذعب سيل اذه :هل انلق «تلعف ام مجرلا وه دحلا

 يذلا لجرلا ءاج امل اذهلو ءانزلا ةبوقع ام يردت ال تنك نإو

 يبنلا همزلأ هيلع بجي اذام يب يبنلا يتفتسي ناضمر راهن يف عماج

 لدف هيلع بجي امب الهاج هعامج نيح ناك هنأ عم ةرافكلاب ي

 هللا تامرح كهتناو ةيصعملا ىلع أرجت اذإ ناسنإلا نأ ىلع كلذ



 جحلا ىواقف

 اهراثآب ملعي ال ناك نإو «ةيصعملا كلت راثآ هيلع بترت - لجو زع

54 
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 سمي ال نأ طرتشي لهو ؟ةمرحملا ةأرملا بجحتت فيك ٤۸١ سن

 ؟اههجو ءاطغلا

 رم وأ «لاجرلا دنع نم ترم اذإ ةمرحملا ةأرملا :باوجلا

 اههجو يطغت نأ اهيلع بجي اهمراحم ريغ نم مهو اهدنع نم لاجرلا
 هذه فو ءاذه ىلع  مهنع هللا ىضر - ةباحصلا ءاسن تناك امك

 بلقني ال هب رومأملاو ءهب رومأم رمأ اذه نأل ءاهيلع ةيدف ال لاحلا

 .ًاروظخ

 تمادام اههجو يطغت نأ اهيلع بجيف ءاهيلع جرح الف اههجو
 ؛هجولا تفشك اهتيب يف تناك وأ «ةميخلا تلخد اذإو «لاجرلا دنع

 .اههجو فشكت نأ ةمرحملا قح يف عورشملا نأل

 د 07 7
2 9 2 

 ؟مكحلا امف عادولا فاوط لبق تضاحو ةجاح ةأرما 487 س

 ةضافإلا فاوط تفاط اذإ ةأرملا نأ اذه يف مكحلا :باوجلا

 فاوط الإ اهيلع قبي ملو جحلا كسانم تمتأ نأ دعب ضيحلا اهاتأو

 نبا ثيدحل ؛لاحلا هذه ي اهنع طقسي عادولا فاوط نإف عادولا

 مهدهع رخا نوكي نأ سانلا رمأ» :لاق  امهنع هللا يضر سابع



 مالسإلا ناكرأ ىواتف و

 نإ : للي ىبنلل ليق الو « ”«ضئاحلا نع ففخ هنأ الإ «تيبلاب .

 فاد اع هلا ی ر قاط دق اک ر اج ی ن ةفض
 . عادولا فاوط اهنع طقسأو “”«نذإ اورفناف» : لاق ةضافإلا

 ىقبت نأ امإف «ضيحلاب طقسي ال هنإف ةضافإلا فاوط امأ

 بهذت نأ امإو «ةضافإلا فاوط فوطتو رهطت ىتح ةكم يف ةأرملا

 فاوطب تتأف تداع ترهط اذإف .اهمارحإ نم يقب ام ىلع اهدلب ىلإ

 ىعستو فوطتف ةرمعب ًالوأ يأت نأ تداع اذإ نسحي انهو ةضافإلا

 يأب كلذ اهنكمي ال تناك اذإو «ةضافإلا فاوط فوطت مث «رصقتو -
 «ضيجحلا لوزن عنمي ام ضيحلا لح ىلع عضت اهنإف لاوحألا نم لاح

 . حجارلا لوقلا ىلع ةرورضلل فوطت مث ءهب دجسملا ثولتو

 نكي دي ل
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 امدنعو «ضئاح يهو اهجوز عم تمرحأ ةأرما 487 نت

 امف كلذ دعب مدلا تأر اإ مث مرح نودب ترمتعا ترهط

 .ًاريخ نيملسملا نعو انع هللا مكازج انوتفأ ؟مكحلا

 يه ةكم ىلإ تمدق ودبي اميف ةأرملا هذه نإ لوقن :باوجلا
 اهمارحإو «ضئاح يهو تاقيملا نم تمرحأ تناك دقو ءاهمرحمو
 هتتفتسا امل لك يبنلا نأل ؛حيحص مارحإ ضئاح يهو تاقيملا نم
 ينإ هللا لوسر اي :تلاق ةفيلحلا يذ يف وهو سيمع تنب ءامسأ

 بوجو باب /جحلا باتك :ملسمو .(1755) عادولا فاوط باتك :يراخبلا هجرخأ )١(

 .(1778) ضئاحلا نع هطوقسو عادولا فاوط

 .(17981) تضافأ امدعب ةأرملا تضاح اذإ باب /جحلا باتك :يراخبلا هجرخأ (؟)

 .(١؟١١) ضئاحلا نع هطوقسو عادولا فاوط بوجو باب /جحلا باتك : ملسمو



 اذإو . "(ىمرحاو «بوثب يرفثتساو ىلستغا» :لاق «تسفن

 ؛اهيلع جرح الف مرحم نودب ةرمعلا تدأو ترهطو ةكم تمدق
 يف الاكشإ ثروي دق دعب اهيلإ مدلا عوجر نكل ءدلبلا طسو يف اهنأل
 ًانيقي رهطلا تيأر دق تنك اذإ :اهل لوقنف ءاهتأر ىتلا ةراهطلا هذه

 يديعأف:رييطلا ادع نما كش قتلك نإو.::ةحبحم كت رمع نإ
 نأ ديدج نم ةرمعلا ةداعإ ىنعم سيل نكل «ديدج نم ةرمعلا
 يديعت نأ ديرن امنإو ءديدج نم يمرحتف تاقيملا ىلإ يبهذت
 رضا سلاو تالا

 F%*مي  %* 

 جراخ نكستو ةضافإلا فاوط فطت لو تضاح ةأرما 485 س

 ليحتسيو رخأتلا عيطتست الو اهترداغم تقو ناحو ةكلمملا

 هللا مكازج انوتفأ ؟عنصت فيكف ىرخأ ةرم ةكلمملل اهتدوع

 .اريخ

 فاوط فطت مل ةأرما ركذ امك رمألا ناك اذإ :باوجلا

 ول اهيلإ عجرت نأ وأ «ةكم يف ىقبت نأ رذعتيو «تضاحو ةضافإلا
 نم ًادحاو لعفت نأ اهل زوجي لاحلا هذه يفف فوطت نأ لبق ترفاس

 1 : نيومأ

 نكي مل اذإ فوطتو مدلا اذه فقوت ًاربإ لمعتست نأ امإ - ١

 .ربولا هذه يف ررض اهيلع
 دجسملا ىلإ مدلا ناليس نم عنمي ماجلب مجلتت نأ امإو - ؟

 هراتخا يذلا حجارلا لوقلا وه لوقلا اذهو «ةرورضلل فوطتو

 )١( للك يبنلا ةجح باب /جحلا باتك : ملسم هجرخأ )۱١١۸( .



 مالسإلا ناكرأ ىواتف ا

 .- هللا همحر - ةيميت نبا مالسإلا خيش

 :نيرمأ نم دحاو كلذ فالخو

 لحي ال ثيحب اهمارحإ نم يقب ام ىلع ىقبت نأ امإ ١
 . ةجوزتم ريغ تناك نإ اهيلع دقعي نأ الو ءاهترشابم اهجوزل

 يفو ءاهمارحإ نم لحتو ءأيده حبذت ةرصح ربتعت نأ امإو - ؟
 .اهل ةجحلا هذه ربتعت ال لاحلا هذه

 ام ىلع اهؤاقب وهو لوألا رمألا «بعص رمأ نيرمألا الكو

 ناكف اهجح اهيلع توفي يذلا يناثلا رمآلاو ءاهمارحإ نم يقب
 هجر ةت نا مالتنإلا يش هلا يعذ انوه محاولا لوقلا
 يفرك رج امو # : ىلاعت هللا لاق دقو ةرورضلل لاحلا هذه لثم يف
 و رسلا مكحب هلأ ديري : ىلاعت لاقو .(۷۸ :جحلا) 4 جرح نم نبذل

 نأ اهنكمي ةأرملا تناك اذإ امأ .(185 :ةرقبلا) * َرَيُمْلأ مكب دي
 ترهط اذإف «رفاست نأ اهيلع جرح الف ترهط اذإ عجرت مث «رفاست

 اهنأل «جاوزألل لحت ال ةدملا هذه يفو «جحلا فاوط تفاطف تعجر

 . يناثلا للحتلا لحت مل
00 
CS 

 E 3 دے د

 ةكم نم تجرخف تضاح مث ةرمعلاب تمرحأ ةأرما 486 نت

 ؟اهيلع اذامف ةرمع نودب

 نإف ضيحلا اهاتأو ةرمعلاب ةأرملا تمرحأ اذإ :باوجلا

 تمرحأ يتلا ةأرملا هذهو ءاهمارحإ ىلع ىقبت لب لطبي ال اهمارحإ
 اهترمع يف لازتال ٠ عست ملو .فطت ملو ,ةكم نم تجرخو ةرمعلاب
 لحت ىتح رصقتو «ىعستو «فوطت نأو «ةكم ىلإ عجرت نأ اهيلعو



 PD جسحلا ىواتف

 نم مارحإلا تاروظحم عيمج بنجتت نأ اهيلع بجيو ءاهمارحإ نم

 تناك نإ اهجوز نم ارق مدعو «رفظلا وأ ءرعشلا ذخأو بيطلا

 نم تفاخ دق نوكت نأ الإ مهللا ءاهترمع يضقت ىتح جوز تاذ

 «تسبح ثيح اهلحم نأ ءاهمارحإ دنع تطرتشاف ضيحلا ءىجم

 . ذئنيح اهمارحإ نم تللحت اذإ اهيلع ءيش ال اهنإف

 ؟اهيف تمرحأ يتلا بايثلا ريغت نأ ةمرحملل زوجي له 487 س
 ؟هصخت بايث مارحإلل لهو

 «ىرخأ بايث ىلإ اهبايث ريغت نأ ةمرحملا ةأرملل زوجي :باوجلا
 بايثلا نوكت نأ طرشب نكل «ةجاح ريغل مأ ةجاحل كلذ ناك ءاوس

 اذإف اذه ىلعو «لاجرلا مامأ لامجو جربت بايث تسيل ىرخألا

 . اهيلع جرح الف اهب تمرحأ يتلا اهبايث نم ًائيش ريغت نأ تدارأ

 تءاش ام سبلت لب ةأرملل ةبسنلاب هصخت بايث مارحإلل سيلو

 يذلا وه باقنلاو «نيزافقلا سبلت الو «باقنلا سبلت ال اهنأ الإ

 امهف نازافقلا امأو «نيعلل بقن هيف نوكيو هجولا ىلع عضوي
 . نيديلا بارش نايمسيو ءديلا يف ناسبلي ناذللا

 رازإلا وهو «مارحإلا يف ًاّصاخ ًاسابل هل نإف لجرلا امأو

 الو «مئامعلا الو «ليوارسلا الو «صيمقلا سبلي الف «ءادرلاو

 . فافخلا الو سناربلا
1 . 
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 ؟بروجلاو نيزافقلا سبلت نأ ةمرحملل زوجي له 58177 س

 . هب سأب الف بروجلا ةأرملا سبل امأ : باوجلا



 مالسإلا ناكرأ ىواتف 0

 يف لاقف كلذ نع ىمم هيي يبنلا نإف نيزافقلا اهسابل امأو
 000 ””(نيزافقلا سبلت ال» : ةمرحملا

 تلزنو هنم تمرحأف ضئاح ىهو تاقيملاب ترم ةأرما 588 س

 ؟اهترمع مكح امف ترهط ىتح ةرمعلا ترأو ةكم ىلإ
 نكلو نيموي وأ موي ىلإ اهترخأ ولو ةحيحص ةرمعلا : باوجلا

 ال ضئاحلا ةأرملا نأل ؛ ضيحلا نم اهتراهط دعب كلذ نوكي نأ طرشب
 هللا ىضر  ةشئاع تضاح امل اذهلو «تيبلاب فوطت نأ اهل لحي

 : ال يبنلا اهل لاق ةرمعلاب ةمرحم ةكم ىلإ تلبقأ دق يهو  اهنع
 « ؟«تيبلاب يفوطت ال نأ ريغ جاحلا لعفي ام يلعفاو جحلاب يمرحا»
 فطت مل اأ نظ ؟«يه انتسباحأ» :ِِي لاق ةيفص تضاح الو
 ةأرملاف "”«اورفنا» :لاقف تضافأ دق اهنإ :اولاقف «ةضافإلا فاوط

 يهو ةكم ىلإ تمدق اذإف «تيبلاب فوطت نأ اهل لحي ال ضئاحلا
 اذإ امأ «تيبلاب فوطت مث «رهطت ىتح راظتنالا اهيلع بجو ضئاح
 الو اهترمع لمكتلف يعسلا لبقو ةرمعلا فاوط دعب ضيحلا لصح
 فاوط اهيلع بجي الف ىعسلا دعب ضيحلا اهاتأ اذإو ؛اهيلع ءىش

 . ضئاحلا نع طقسي عادولا فاوط نأل ؛ذئنيح عادولا
 ني ډل ډې 4 2 د

 يف ترهط مث ضئاح يهو تاقيملا نم تمرحأ ةأرما 489 س
 ؟مكحلا امف اهسبالم تعلخو ةكم

 .(۱۸۳۸) ةمرحلاو مرحملل بيطلا نع ىهني ام باب /ديصلا ءازج باتك : يراخبلا هجرخأ )١(
 )٠٠٠( فاوطلا الإ اهلك كسانملا ضئاحلا ىضقت باب /ضيحلا باتك : يراخبلا هجرخأ (؟)
 ١ 07. ١ ص هجيرخت مدقت (۳)



 FD جحلاىواتف

 مث «ضئاح يهو تاقيملا نم تمرحأ اذإ ةأرملا :باوجلا

 سبلتو «بايثلا نم تءاش ام ريغت نأ اهل نإف ترهطو ةكم تلصو

 كلذكو «ةحابملا بايثلا نم بايثلا تمادام بايثلا نم تءاش ام

 جرح الو «ىرخأ مارحإ بايثب مارحإلا بايث ريغي نأ زوجي لجرلا
 . هيلع
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 تنك دقف < عا O قحاب 54٠ ںی
 سبلت الو ةمرحملا ةأرملا بقتنت د الد هانعم امب ًاثيدح تأرق

 يف مهو - اهنع هللا يضر - ةشئاعل ًارخآ لوق تأرقو ‹«نيزافقلا

 اذإو انهوجو ىلع انلدسأ لاجرلا انب ىواس اذإ انك» :لوقت جحلا

 ؟نيلوقلا نيب عمجن فيكف «انهوجو انفشك مهانقبس
 AUG ا حا اولا

 ًاقلطم باقنلا نع ةيهنم ةمرحملا ةأرملاف «ةمرحملا بقتنت نأ هلي

 ىلع مرحيف اذه ىلعو ءاهب اورمي مل مأ بناجألا ل ءاوع
 باقنلاو «ةرمع يف وأ «جح يف تناك ءاوس بقتنت نأ ةمرحملا ةأرملا

 ةحتف هيف نوكي ءاطغب اههجو يطغت نأ وهو ءاسنلا دنع فورعم

 نع يهنلا ضراعي الف ةشئاع ثيدح امأو ءاهينيع نم ةدحاو لكل

 «نبقتني ءاسنلا نأ هيف سيل ةشئاع ثيدح نأل كلذو ؟باقتنالا

 لاجرلا رم اذإ هنم دبال رمأ اذهو «باقن نودب هجولا نيطغي امنإو

 نع هجولا رتس نأل ؛ نههوجو نرتسي نأ نهيلع بجي هنإف «ءاسنلاب
 ةمرحملل باقنلا سبل لوقنف اذه ىلعو «بجاو بناجألا لاجرلا

 ءهجولا فشك اهل لضفألاف اههجو رتس امأو ءًاقلطم اهيلع مارح



 مالسإلا ناكرأ ىواتف

 نكل «هيطغت نأ اهيلع بجي هنإف اهنم ًابيرق لاجرلا رم اذإ نكلو
 . باقنلا ريغب هيطغت

 الهاج وأ ًايسان مارحإلا تاروظحم نم ًائيش لعف نم 44١ نت
 ؟مكحلا امف

 سبل نأ دعب مارحإلا تاروظحم نم ًائيش لعف اذإ :باوجلا

 ال ةينلاب ةربعلا نأل ؛هيلع ءيش الف دعب ةينلا دقعي مل وهو همارحإ

 هنإف كسنلا يف لخدو ىون دق ناك اذإ نكلو «مارحإلا بوث سبلب
 نكلو «هيلع ءيش الف الهاج وأ ًايسان تاروظحملا نم ًائيش لعف اذإ

 نإ ملعيو ءًايسان ناك نإ ركذيف رذعلا لوزي ام درجمب هيلع بجي

 . روظحملا كلذ نم ىلختي نأ هيلع بجي الهاج ناك

 ءيش الف مرح وهو ًابوث سبلف يسن الجر نأ ول :اذه لاثم
 ةيرتلا اذه ملك ذأ هلق يك رك وابا نع نيرحلاو «هيلع

 ةينلا دقع نأ دعب ركذ مث هيلع هلاورس ىقبأف یس ول كلذكو

 كلذكو «هيلع ءيش الو ًاروف هلاورس علخي نأ هيلع بجي هنإف «یبلو
 طايخ اهيف سيل ةلينف سبلي نأ لثم هيلع ءيش ال هنإف الهاج ناك ول
 ءيش ال هنإف ةطايخ هيف ام سبل مرحملا نأ نظي ًاجسن ةجوسنم لب

 نم اهنإف ليصوت اهب نكي مل نإو ةلينفلا نأ هل نيبت اذإ نكلو «هيلع
 . اهعلخي نأ هيلع بجي هنإف عونمملا سابللا

 اهلعف اذإ مارحإلا تاروظحم عيمج نأ اذه يف ةماعلا ةدعاقلاو
 : ىلاعت هلوقل هيلع ءيش الف اهركم وأ الهاج وأ ايسان ناسنإلا

 هللا لاقف ٩(. :ةرقبلا) € ناك المخأ وأ ایس نإ َنْدِاَوُم ال ار #



 جملا ىواتف

 1 انج < ر ی 7 م

 اج مع نيو :ىلاعت هلوقلو «تلعفدق :ىلاعت
 4 ني اذ هل اكسو گنا تدي ات نيكو یہ شالا
 تاروظحم نم وهو ديصلا صوصخ يف ىلاعت هلوقلو ١(. :بازحألا)
 نيب كلذ يف قرف الو .(45 :ةدئاملا) «اَديعَتم كَ ملك نمو# :مارحإلا

 نم وأ ءامهوحنو بيطلاو «سابللا نم مارحإلا روظحم نوكي نأ
 ءاملعلا ضعب ناك نإو ءامهوحنو سأرلا رعش قلحو «ديصلا لتق

 نم اذه نأل «قيرفتلا مدع حيحصلا نكلو ءاذهو اذه نيب قرف

 .هاركولاو «نايسنلاو «لهجلاب ناسنإلا هيف رذعي يذلا روظحملا
 53 ني 23 د 1 4

 هعم نكي مو هكسن : ءادأ يف ءاطخألا ضعب يف عقو جاح ٤۹۲ سن

 مآ ةدلب ف هلع وجو ام جرح لهفهدلب ىلإ رفاسو هي رفعي ام
 زوجي لهف ةكم يف مزلي ناك اذإو ؟ةكم يف نوكي نأ همزلي
 ؟ليكوتلا

 نإ :لصح يذلا ءىشلا اذه وه ام فرعن نأ دبال :باوجلا

 .كسنلاب قلعتت اهنأل ؛ةكم يف اهحبذي ةيدف هيفف بجاو كرت ناك
 . ةكم ريغ يف ءىزجي الو

 امإ :رومأ ةثالث نم دحاو هيف ئزجي هنإف روظحم لعف ناك نإو

 . روظحملا لعف ناكم يف وأ ةكم يف نوكيو «نيكاسم ةتس ماعطإ

 ةكم يف مايأ ةثالث موصي لاحلا هذه يفو «مايأ ةثالث مايص امإو

 .اهريغ وأ

 .جحلا يف لوألا للحتلا لبق ًاعامج روظحملا اذه نوكي نأ الإ
 ةكم يف وأ ءروظحملا لعف ناكم يف اهحبذي ةندب هيف بجاولا نإف



 مالسإلا ناكرأ ىواتف
 ل چو

 وأ ءهلثم بجاولا نإف ديص ءازج نوكي نأ وأ .ءارقفلا ىلع اهقرفيو

 وأ ًاماعطإ ناك نإو «ناكم يأ يفف ًاموص ناك نإف مايص وأ ءماعط]
 م2 م

 نأ دبالف .( 5 ا لا عيب ايذَم 9 :لوقي ىلاعت هللا نإف ًاحبذ

17-1 al دا 
2 2 2 

 ؟فاوطلا لع يعبلا يدق زوجي لم ٤۹۳ س

 ةضافإلا فاوط ىلع جحلا يعس ميدقتل ةيسنلاب اأ :باوجلا

 هنولأسي سانلا لعجو رجلا موي فقو يئ يبنلا نأل ءزئاج اذهف
 ناك نمف . "”(جرح ال١ :لاقف فوطأ نأ لبق تيعس هل ليقو
 مو ًانراق وأ ءادرفم وأ «فاوطلا ىلع جحلا يف يعسلا مدقف ًاعتمتم

 سأب ال اذهف فاوطلا ىلع يعسلا مدقف مودقلا فاوط عم ىعس نكي

 .«جرح ال» :ةَك يبنلا لوقل هب

 ةدم كانه لهو ؟ناضمر ىف ةرمعلا راركت مكح ام 545 سا

 ؟نيترمعلا نيب ةنيعم
 نأل .عدبلا نم ناضمر رهش يف ةرمعلا راركت :باوجلا

 خيش نإ ىتح فلسلا هيلع ناك ام فالخ دحاو رهش يف اهراركت

 راركت هرکی هنأ ىواتفلا يف ركذ هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا

 ف اهرركي نم اميسالو «فلسلا قافتاب اهنم راثكإلاو ةرمعلا

 )١۷۳١(. ىبسمأ امدعب ىمر اذإ باب «جحلا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 .رحنلا لبق قلح نم باب .جحلا باتك «ملسمو



 جلا ىواتف

 انم صرحأ فلسلا ناكل ةبوبحملا رومألا نم ناك ول اذهو ناضمر
 ىقتأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا اذهو ءرمعلا اورركلو «كلذ ىلع

 حتفلا ماع ةكم يف يقب ريخلل اًبح سانلا دشأو «لجو زع هلل سانلا
 ةشئاع هذهو «ةرمعب تأي ملو «ةالصلا تصل اهون كح ةع

 اهاخأ رمأ ءرمتعت نأ هيب يبنلا ىلع تحلأ نيح  اهنع هللا يضر -

 «ةرمعب يتأتل لحلا ىلإ مرحلا نم اهب جرخي نأ ركب يبأ نب نمحرلادبع
 ًاعورشم اذه ناك ولو «ةرمعب يتأي نأ نم رلادبع ةا يبنلا دشري ملو

 ةباحصلا دنع ةيعورشملا مولعم اذه ناك ولو لَك يبنلا هدشرأل

 . لح ا ىلإ جرخ هنأل ركب يبأ نب نمحر لادبع هلعفل
 : هللا همحر  دمحأ مامإلا لاق نيترمعلا نيب امل ةنيعملا ةدملاو

 يه ةممحلاو «ةممح لاك دوسي ىنعمب «هسأر ممحي ىتح رظتني»

 . ةقرتحملا ناديعلا
 تن دي دك

 لهو ؟فاوطلا ءانثأ ةالصلا تميقأ اذإ مكحلا ام ٤4١ س

 ؟لمكي نيأ نمف فنأتسي مل اذإو ؟فاوطلا فنأتسي
 فاوط ءاوس فوطي ناسنإلاو ةالصلا تميقأ اذإ :باوجلا

 هفاوط نم فرصني هنإف عوطت فاوط وأ .جح فاوط وأ «ةرمع

 ءديدج نم هفنأتسي الو «فاوطلا لمكيو عجري مث «يلصيو

 ىلإ ةجاح الو «لبق نم هيلإ ىهتنا يذلا عضوملا نم فاوطلا لمكيو
 حيحص ساسأ ىلع ينب قبس ام نأل ؛ديدج نم طوشلا ةداعإ

 . يعرش ليلدب الإ الطاب نوكي نأ نكمي الف يعرش نذإ ىضتقمبو



 مالسإلا ناكرأ ىواتف

 ؟همزلي اذامف فاط مث فاوطلا لبق رمتعملا ىعس اذإ 495 س

 ال هنإف فاط مث فوطي نأ لبق رمتعملا ىعس اذإ :باوجلا

 ىعسلاو فاوطلا نيب بيترتلا نأل كلذو ءطقف ىعسلا الإ ديعي

 ىنع اوذخأتل» :لاقو امهنيب بتر اک هللا لوسر نإف بجاو

 مث «ًالوأ فاوطلاب انأدب هكسانم ءب هنع انذخأ اذإو "”(وككسانم
 هنإ انلق «لوألا ىعسلا يف تبعت انأ لاق ول نكلو «ًيناث ىعسلاب

 . أطخلا ىلع رقي ال نكلو «هبعت ىلع رجؤي

 لبق ىعس اذإ هنأ ىلإ ءاملعلا ضعبو نيعباتلا ضعب بهذو
 ناك ول امك «هيلع ءيش الف الهاج وأ ءًايسان ةرمعلا نم فاوطلا
 . جحلا يف كلذ

 د ع د
 انت طن نك

 ؟عرشي ىتمو ؟عابطضالاب دارملا ام ٤۹۷ س

 لعجيو نميألا هفتك ناسنإلا فشكي نأ عابطضالا :باوجلا
 . رسيألا فتكلا ىلع ءادرلا يفرط

 نبل هنإف هريغ 2 امأو «مودقلا فاوط 2 عورشم وهو

 + قر

 ؟يعسلاب عوطتلا زوجي له ٤۹۸ نت
 يف عرشي امنإ يعسلا نأل «يعسلاب عوطتلا زوجي ال :باوجلا

 )١( اهريغو ةبادلا ىلع فقاو وهو ايتفلا باب /ملعلا باتك :يراخبلا هجرخأ )۸۳(.

 .رحنلا لبق قلح نم باب /جحلا باتك : ملسمو . . )1705(.



 62 جحلا ىواقف

 نم ةورملاو اًعَصلأ نإ # : ىلاعت هللا لوقل ةرمعلا وأ جحلا «كسنلا

 ٠١۸(. :ةرقبلا) يلع کاش هللا نإ اريح حوت

 م0 % %*

 ؟همزلي اذام الهج ةضافإلا فاوط كرت نم 5449 ست
 جحلا متي en ناكرأ نم نكر ةضافإلا فاوط :باوجلا

 عجريف هب يتأي نأ دبالو «متي مل هجح نإف ناسنإلا هكرت اذإف «هب الإ
 فطي مل مادام لاح ا هذه يفو «ةضافإلا فاوط فوطيف هدلب نم ولو
 ال هنأ ذإ «يناثلا للحتلا للحتي مل هنأل ؛هتجوزب عتمتسي نأ زوجي ال

 ناك نإ ىعسلاو «ةضافإلا فاوط دعب الإ يناثلا للحتلا لحي
 .مودقلا فاوط عم ىعس نكي للو «ًادرفم وأ «ًانراق ناك وأ «ًاعتمتم

 تن د رك

 امبيأف رجحلا ليبقتل هءاسن عفدي نيفئاطلا ضعب تيأر ٠٠١ س

 ؟لاجرلا ةمحازم نع دعبلا وأ ءرجحلا ليبقت لضفأ

 انأف بيجعلا رمألا اذه ىأر لئاسلا اذه ناك اذإ :باوجلا

 ةضيرفلا نم ملسي نأ لبق موقي نم تيأر م تعا ارمأ تمار

 يتلا ةضورفملا ةضيرفلا هتالص لطبيف رجحلا ليبقت ىلإ ةدشب ىعسيل
 سيل يذلا ءرمألا اذه لعفي نأ لجأل مالسإلا ناكرأ دحأ يه
 نم اذهو «فاوطلاب نرق اذإ الإ ًاضيأ عورشمب سيلو «بجاوب
 رجحلا ليبقتف «هل ناسنإلا فسأي يذلا قبطملا لهجلا «سانلا لهج
 همالتسا نأ ملعأ ال ينأل «فاوطلا يف الإ ةنسب سيل رجحلا مالتساو

 ءملعأ ال ناكملا اذه يف لوقأ انأو ءةنسلا نم فاوطلا نع القتسم

 أ
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 مالسإلا ناكرأ ىواتف

 .ًاريخ هللا هازج هب انغلبي نأ ملعأ ام فالخ ملع هدنع نمم وجرأو

 ثيح الإ نونسمب سيل هنإ مث «فاوطلا تانونسم نم وهف اذإ
 يف ناك نإف «هريغ ىلع الو «فئاطلا ىلع ال ةيذأ كلذب نوكي ال

 ىتلا ةيناثلا ةبترملا ىلإ لقتنن اننإف هريغ ىلع وأ «فئاطلا ىلع ةيذأ كلذ

 هديب رجا لس ناقنإلا نأ :تيحب هلك هلا لوسر-انل اهر
 ةقشم وأ ىذأب الإ ًاضيأ نكمت ال ةبترملا هذه تناك نإف هدي لبقيو

 يهو ةي هللا لوسر انل اهعرش ىتلا ةثلاثلا ةبترملا ىلإ لقتنن اننإف

 انديب نكلو «نيتنثإلا انيديب ال ءانديب هيلإ ريشنف «هيلإ ةراشإلا
 هللا لوسر ةنس تناك اذكه اهلبقن الو هيلإ ريشن ىنميلا ةدحاولا

 ناسنإلا نأ لئاسلا ركذي امك دشأو عظفأ رمألا ناك اذإو

 «قيطت ال ةاتف وأ ءًازوجع وأ ءالماح ةأرملا نوكت امبر هءاسنب عفدي
 هنأل ءركنملا رمألا نم اذه لك رجحلا لبقيل هديب هعفري اًيبص وأ

 لكو «لاجرلل ةمحازمو ةقياضمو «لهألا ىلع ررض كلذب لصحي
 لعفي ال نأ ءرملا ىلعف «ةهاركلا وأ «ميرحتلا نيب ًارئاد نوكي ام اذه
 الو «ءكسفن ىلع عسوأف  ًاعساو دمحلا هللو « رمألا مادام كلذ

 . كيلع هللا ددشيف ددشت

 تن مني حل

 سداسلا طوشلا ينو عتمت جح اهجوز عم تجح ةأرما ٥۰۱ سل

 لهف هيأر ىلع رصأو عباسلا هنإ :اهجوز لاق ةرمعلا فاوط نم
 ؟ءيش اهيلع

 مل اهنأو سداسلا طوشلا يف اهنأ نقيتت يه تناك اذإ :باوجلا



 © جسحلا ىواتف

 نم نكر فاوطلا نأل ءنآلا ىتح متت مل اهترمع نإف فاوطلا لمكت
 دعب جحلاب تمرحأ اذإف هب الإ ةرمعلا متت نأ نكمي ال ةرمعلا ناكرأ

 نإو اهئاهتنا لبق ةرمعلا ىلع جحلا 0 األ ؟ةنراق تراص

 طوشلا وه اذه نأ ىلع ًاممصم اهجوز تأر نيح كش اهدنع لصح

 دنعو «كش اهدنع لصح اذإ هنأل ؛اهيلع ءيش ال هنإف عباسلا

 . ملعأ هللاو «هحجرتل اهجوز لوق ىلإ عجرت اهنإف «نيقيلا اهجوز

 ةيعدألا نم ليلقلا الإ فرعي ال جاحلا وأ رمتعملا ناك اذإ 507 س
 ؟كسانملا نم كلذ ريغو هيعسو هفاوط يف ةيعدألا بتك نم أرقي لهف

 نأل «هفرعي ام ةيعدألا نم هيفكي رمتعملا وأ جاحلا نإ : باوجلا
 هتجاح هللا لأسيو ءاهانعم فرعيوهو اهب وعدي اهفرعي يتلا ةيعدألا

 ال كلذ نإف هنع يردي ال ام هنقلي ًافوطم وأ ًاباتك ذخأ اذإ امأو ءاهيف

 ىنعم نوردي ال مهو لوقي امب فوطملا نوعبتي سانلا نم ريثكو «هعفني
 يردي ال وهو اهؤرقيو تابيتكلا هذه ذخأي سانلا نم ريثكو «لوقي ام

 نم ىه نيعم ءاعد طوش لكل اهيف قلا تابيتكلا هذهو «اهائعمام

 مكي ينلاو «ةلالض األ ءاهلمعتسي نأ ملسملل زوجي ال يتلا « عدبلا
 a لمع امنزا 25 لافانو وت لكلا ءاعدهتمأل تقوي
 نإف كلذك ناك اذإو 0 "للا ركذ ةماقإل رامجلا يمرو .ةورملاو افصلابو

 هتجاح هللا لأسي نأو «تابيتكلا هذه نم رذحلا نمؤملا ىلع بجاولا

 ءجحلا باوبأ «يذمرتلاو .لمرلا يف باب «كسانملا باتك «دواد وبأ هجرخأ )١(

 ي مامولا ءز ر و ا .54 7/5 دنسملا ىف دمحأ مامإلا .رامحلا ىمرت فيك ءاج ام باب



 مالسإلا ناكرأ ىواتف

 هل ريخ كلذف فرعي امبو عيطتسي امب هللا ركذي نأو ءاهديري يتلا
 ال دق لب ءاهانعم فرعي ال دق ىتلا تابيتكلا هذه لمعتسي نأ نم
 . اهانعم نع الضف اهظفل فرعي

 فاوط نم ةرمعلاو جحلا كسانمل صاخ ءاعد كانه له ٥۰۴۳ سن

 لوقي لب «ةرمعلاو جحلاب صاخ ءاعد كانه سيل :باوجلا
 وهف لَك ىبنلا نع درو امب ذخأ اذإ نكلو «ءاعد نم ءاش ام ناسنإلا

 ا قارا كو تسلا لكي ا
 ام كلذكو .«رانلا باذع انقو «ةنسح ةرخآلا يفو «ةنسح ايندلا

ssةورملاو افصلا ىلع ركذلا نم درو امو  

 .هلوقي نأ يغبني ةنسلا نم هملعي يذلا ءيشلاف «كلذ هبشأ امو

 اذهو .هملعي امن هنهذ يف ناك ام هنع يفكي هملعي ال يذلا ءيشلاو

 . بابحتسالا ليبس ىلع وه لب ًاضيأ بوجولا ليبس ىلع سيل
 ةريغصلا كسانملا يف بتكي امنإ :لوقأ نأ دوأ ةبسانملا هذبمو

 طوش لكل ةصصخملا ةيعدألا نم رامعلاو جاجحلا يديأ يف عقت يتلا

 نإف ءمولعم وه ام دسافملا نم اهيفو «عدبلا نم اذه نإ :لوقأ
 ةالصلا هيلع يبنلا نع دراو رمأ اأ نونظي اهنؤرقي نيذلا ءالؤه
 اهنؤرقي 90 «ةنيعملا ظافلألا كلتب دبعتلا نودقتعي مث «مالسلاو
 اذإف ءطوش لكب ءاعدلا اذه نوصخي مهنإ مث ءاهب دارملا نوملعي الو
 ةيقب يف اوتكس ماحزلا يف نوكي امك طوشلا مامت لبق ءاعدلا ىهتنا
 ءاعدلا اوعطق ءاعدلا اذه ءاهتنا لبق طوشلا ىهتنا اذإو «طوشلا



 GD جحلا ىواقف

 ديري امب يتأي ملو «مهللا» هلوق ىلع فقو دق هنأ ول ىتح «هوکرتو
 «ةعدبلا هذه ىلع بترتت يتلا رارضألا نم اذه لكو «هكرتو هعطق

 نإف «ميهاربإ ماقم دنع ءاعدلا نم كسانملا هذه يف دجوي ام كلذكو

 ماقم دنع ءاعد هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع دري مل اذه

 4 ّلَصُم مهوب اقم نِمأوُدَجَأَو ل هيلع لبقأ نيح أرق امنإو «ميهاربإ
 نوعدي يذلا ءاعدلا اذه امأو «نيتعكر هفلخ ىلصو ١75(. :ةرقبلا)

 : نيتهج نم ركنم هنإف ماقملا دنع نيلصملا ىلع هب نوشوشيو «هب
 .ةعدب وهف مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نع دري مل هنإ-أ

 . ماقملا فلخ نولصي نيذلا نيلصملا ءالؤه هب نوذؤي مهنأ ب

 هتيفيك يف امإ «عدتبم هبلاغ كسانملا هذه يف دجوي ام بلاغو

 .ةيادهلا هللا لأسن .هعضوم يفامإو «هتقو يف امإو

 همارحإ بايث يف دجو هترمع نم غارفلا دعب لجر ٠٠٤ نتن
 ؟مكحلا امف ةساجن

 دجو كلذ دعبو «ىعسو ةرمعلل ناسنإلا فاط اذإ :باوجلا

 هترمعو حيحص هيعسو « حيحص هفاوط نإف ةساجن همارحإ بوث يف
 ءاهب ملعي مل ةساجن هبوث ىلع ناك اذإ ناسنإلا نأل كلذو ؛ةحيحص

 نإف بوثلا كلذ يف ىلصو ءاهلسغي نأ ىسن نكلو اهب ًالاع ناك وأ

 ا نإ تلا فا تلک و ت ةالزم
 * انأطْخَأ وأ اتي نإ [َتْدِاَوُم اک ار : ىلاعت هلوق كلذل ليلدلاو
 ءعرشلا دعاوق نم ةميظع ةدعاق ربتعي ماع ليلد اذهو ۲۸١( :ةرقبلا)

 موي تاذ ىلص يب لوسرلا نأ وهو ةلأسملا يف صاخ ليلد كانهو



eمالسإلا ناكرأ ىواتف  

 ءهيلعن يف يلصي نأ مالسلاو ةالصلا هيلع هتنس نم ناكو هباحصأب
 ام» :لاق هتالص متأ املف ءمهلاعن سانلا علخف «هلاعن علخف
 ءانلاعن انعلخف كيلعن تعلخهللا لوسر اي كانيأر :اولاق ؟(مكنأش

 - ةساجن ينعي - "”ًاثبخ امهيف نأ ينربخأف يناتأ ليربج نإ» :لاقف
 ًءاذح سبل دق ناك هتالص لوأ نأ عم «ةالصلا ةا يبنلا فنأتسي مو

 نإف الهاج وأ ءًايسان سجن بوثب ىلص نم نأ ىلع اذه لدف ءًاسجن
 . ةحيحص هتالص

 لو يلصي ماقو روزج محل ناسنإلا لكأ اذإ :ةلأسم انهو

 ؟ملع اذإ ةالصلا ديعي لهف منغ محل لكأ هنأ ىلع ءانب أضوتي

 .ًاضوتي نأ دعب ةالصلا ديعي هنإ :لوقنف

 ال الهج سجن بوثب ىلص نم يف متلق اذامل :لئاق لاق اذإف

 ؟ديعي هنإ الهاج لبإ محل لكأ نميفو «ديعي
 ال تارومأملا نأ» : ىهو ةمهم ةديفم ةدعاق انيدل نأل :انلق

 قالا RE BE تاهملاو O اهنا طفيف
 اهيسن وأ ةالص نع مان نم» :ِِلَك يبنلا لوق ةدعاقلا هذه ليلدو

 يشعلا يتالص ىدحإ يف نيتعكر نم ملس الو . "“اهركذاذإ اهلصيلف
 ال تارومأملا نأ ىلع ليلد اذهف ءركذ امل اهمتأ ةالصلا ةيقب ىسنو

 مو «ركذ اذإ اهيلصي نأ ةالص يسن نم رمأ ةئ هنأل نالا طقس

 اهتيقب طقسي ملو ةالصلا متأ كلذكو «نايسنلاب هنع طقست

 ءاج الجر نأ لهجلاب طقست ال تارومأملا نأ ىلع ليلدلاو «نايسنلاب

 )٠٠١(. لاعنلا يف ةالصلا باب /ةالصلا باتك :دواد وبأ هجرخأ )١(

 .777ص هجيرخت مدقت (۲)



 GD جحلاىواقف

 : هل لاقف هيلع ملسف ب يبنلا ىلإ ءاج مث اهيف نئمطي ال ةالص للصف
 قأيو يلصي وهو «تارم ثالث هددرو ««لصت ل كنإف عجرا»

 الك يبنلا هملع ىتح « ©”«ٌلصت مل كنإف لصف عجرا» :لوقيف
 لجرلا نأل اًلهاج ًابجاو كرت لجرلا اذهف «ةحيحص ةالص ىلصو

 ناك ولو .«ىنملعف اذه ريغ نسحأ ال قحلاب كثعب يذلاو» :لاق

 ةديفم ةمهم ةدعاقلا هذهو كي يبنلا هرذعل لهجلاب طقسي بجاولا
 . ملعلا بلاطل

 داع مف 2

 iv iv تا

 ميهاربإ يمدق رثأ وه ميهاربإ ماقم يف يذلا رثألا له ٠٠١ س

 ؟ل ةالصلا هيلع

 ل ؛ميهارب] ماقم وه جاجزلا هيلع

 ذنم لاز دق نيمدقلا رثأ نأ ةيخيراتلا ةيحانلا نم فورعملانأل .نيمدقلا

 نكك الو ‹« طقف ةمالعلل تعنص وأ هذه ترفح نكلو «ةلواطتم ةنمزأ

 . مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ يمدق عضوم وه رفحلا اذه نأب مزجن نأ

 ىلع شوشيف «عفترم توصب ءاعدب وعدي امبرو «مالسلاو ةالصلا
 ءاعد ماقملل سيلو «ماقملا فلخ فاوطلا تعكر نولصي نيذلا

 باتك ءملسمو .ةءارقلا بوجو باب «ناذألا باتك «يراخبلا هجرخأ )١(

 .ةعكر لك يف ةحتافلا ةءارق بوجو باب ةالصلا



 مالسإلا ناكرأ ىواتف 1

 كرتيل ةرشابم ميلستلا دعب موقي مث .هفلخ نيتعكرلا فيفخت ةنسلا لب

 . فاوطلا ىتعكر ةالص نوديري نيذلا نم هنم هب قحأ وه نمل ناكملا

 . 2١ ؟ةبعكلا بوثب حسمتلا زوجي له 505 س
 نأل ؛عدبلا نم هب حسمتلاو ةبعكلا بوثب كربتلا :باوجلا

 يضر - نايفس يبأ نب ةيواعم فاط الو ءالي يبنلا نع دري مل كلذ

 هيلع ركنأ «تيبلا ناكرأ عيمج حسمي لعجو ةبعكلاب  هنع هللا

 نم ءىش سيل» ةيواعم باجأف  امهنع هللا ىضر سابع نب هللادبع
 يف مكل ناك دقل» :هلوقب سابع نبا E ‹اًاروجهم فيلا

 نينكرلا حسمي يي يبنلا تيأر دقو ءةنسح ةوسأ هللا لوسر

 اننأ ىلع ليلد اذهو يناميلا نكرلاو دوسألا رجحلا ىنعي «نييناميلا

 هذه نأل «ةنسلا هب تءاج ام ىلع اهناكرأو ةبعكلا حسم يف فقوتن
 رجحلا نيب يذلا مزتلملا امأو دلك هللا لوسر يف ةنسحلا ةوسألا يه
 - مهنع هللا يضر  ةباحصلا نع درو دق اذه نإف بابلاو دوسألا

 . ملعأ هللاو ‹«نوعدی هومزتلاف هب اوماق مهنأ

 د 2

 ؟لضفأ امهيأو ؟ةرمعلا يف ريصقتلا وأ قلحلا مكح ام ٠٠۷ س
 نأل «بجاو ةرمعلل ةبسنلاب ريصقتلا وأ قلحلا :باوجلا

 مل نم لك رمأ ىعسو فاطو عادولا ةجح يف ةكم مدق ال يب يبنلا

 يف لصألاو -اورصقي نأ مهرمأ املف «لحي مث رصقي نأ يدهلا قسي
 نأ كلذل لديو ‹«ربصقتلا نم دبال هنأ ىلع لد  بوجولا رمألا

 هنإ ىتح اوقلحي نأ ةيبيدحلا ةوزغ يف اورصحأ نيح مهرمأ هيب يبنلا



 جحلا ىواتف

 . كلذ يف اوناوت نيح بضغ هك
 لضفألاف ؟قلحلا وأ ريصقتلا ةرمعلا يف لضفألا له امأو

 ريصقتلا هقح يف لضفألا نإف ًارخأتم مدق يذلا عتمتملل الإ قلحلا
 5 جحلل قلحلا رفوي نأ لجأ نم

 ني نق نك دا <

 ةيداعلا هسبالم سبلو ةرمعلل ىعسو فاط عتمتم جاح ٥١۸ ست

 ؟لعفي اذامف أطخأ هنأ ربخأف جحلا دعب لأسو قلحي ملو رصقي ملو
 ةرمعلا تابجاو نم بجاول ًاكرات ربتعي لجرلا اذه : باوجلا

 يف ةيدف حبذي نأ ملعلا لهأ دنع هيلعو ءريصقتلا وأ قلحلا وهو
 هترمعو هعتمت ىلع قاب وهو «ةكم ءارقف ىلع اهعزويو «ةكم
 . هح حص

5 

 ىلع هل

 لمكأو هترمعل قلحي وأ رصقي ملو ًاعتمتم مرحأ نم ٥۰۹ ست

 ؟هيلع اذام جحلا كسانم

 هحبذي مد ملعلا لهأ دنع بجاولا كرت يفو «ةرمعلا تابجاو نم

 ىلع اهعزوتو ةكمب ةيدف حبذت نأ ملعلا لهأ هلاق ام ىلع كيلع بجي
 هنإف ةكم جراخ ناك نإو «كجحو كترمع متن اذبمو .ءارقفلا

 . قولا او ةكمي ةيذفلا ذل حيذي: نم ىضوي
 د د

US Cy iv 



 مالسإلا ناكرأ ىواتف

 مصي لو جحلا يف مايأ ةثالث ماصف يدهلا دجي مل عتمتم 91١ س
 ؟لعفي اذامف تاونس ثالث كلذ ىلع ىضمو «ةيقابلا ةعبسلا

 «مايأ ةعبس يهو ةرشعلا مايألا ةيقب موصي نأ همزلي : باوجلا

 :نوعلا هل للا لاتو
 داع 7 00-1
 5 ج73 7و

 ؟هترمع مكح امف هدلب يف ةرمعلل هرعش قلحي صخش 5١1١ س
 «ناكمب صتخي ال سأرلا قلح نإ ملعلا لهأ لوقي :باوجلا

 ةرمعلا يف قلحلا نكل «سأب الف ةكم ريغ يف وأ «ةكم يف قلح اذإف
 ةرمعلاف عادو فاوط قلحلا دعب نوكيس ًاضيأو «لحلا هيلع فقوتي

 ءريصقت وأ «قلحو «يعسو «فاوطو «مارحإ اهبيترت اذكه
 نم رفاس اذإ امأو «ةرمعلا ءادأ دعب ناسنإلا ماقأ اذإ عادو فاوطو

 قلحي نأ دبال هانعم ًاذإ هيلع عادو الف ةرمعلا لاعفأب ىتأ نأ نيح

 هدعب يتأيس هنأل ؛ةماقإلا ديري ناك اذإ ةكم يف وهو هرصقي وأ هسأر

 ال هنإف ًاروف هدلب ىلإ جرخو ىعسو فاط اذإ امأ «عادولا فاوط

 همارحإ ىلع ىقبيس هنكل «هدلب يف قلحي وأ ءرصقي نأ هيلع جرح
 . قلحي وأ رصقي ىتح

 تي 90 3 دا دا 1

 هيلع لهف جحي ال نأ هل ادب مث ًاعتمتم ةرمعلاب مرحأ نم ٥۱۲ س

 ؟ءىش

 اهمتأف ةرمعلاب مرحأ اذإ عتمتملا نأل ءهيلع ءيش ال :باوجلا
 رذني نأ الإ «هيلع ءيش الف جحلاب مرحي نأ لبق جحي ال نأ هل ادب مث



 جحلا ىواتف

 نودب ناك نإف «هرذنب ءافولا هيلع بجو ماعلا اذه جحي نأ رذن اذإف
 .قفوملا هللاو «ةرمعلا ءادأ دعب جحلا كرت اذإ هيلع جرح ال هنإف رذن

 همارحإ نم للحتي ملو رمتعاو ًاعتمتم جحلاب مرحأ نم ہ٣۱ س

 ؟حيحص هجخ لهو ؟هيلع اذامف الهاج يدهلا حبذ نأ ىلإ

 اذإ هنإف ًاعتمتم مرحأ اذإ ناسنإلا نأ فرعي نأ بجي :باوحجلا

 .همارحإ نم لحو «سأرلا عيمج نم هرعش نم رصق «ىعسو فاط

 لبق جحلا ىون دق ناك نإف همارحإ يف رمتسا اذإف «بجاولا وه اذه

 هنأل ؛هيلع جرح ال اذهف  ةرمعلا فاوط يأ  فاوطلا يف عرشي نأ
 .نارقلا نع يدهلا نم ىدأ ام نوكيو ءانراق نوكي لاحلا هذه يف

 ًاريثك نإف ىعسو فاط ىتح ةرمعلا ةين ىلع يقب دق ناك نإو
 حصي ال هنأل ؛ حيحص ريغ جحلاب همارحإ نإ نولوقي ملعلا لهأ نم

 . اهفاوط يف عورشلا دعب ةرمعلا ىلع جحلا لاخدإ
 لهاج هنإ ثيحو «هب سأب ال هنأ ملعلا لهأ ضعب ىريو

 .قفوملا هللاو

 اوفقوت اهيلع اولبقأ املف ةفلدزم ىلإ قيرطلا اولض موق ه١ 5 سن
 ةفلدزم اولخد مث اليل ةدحاولا ةعاسلا ءاشعلاو برغملا اولصو

 مكازج انوتفأ ؟ءيش مهيلع لهف رجفلا اهيف اولصو رجفلا ناذأ

 .ًاريخ انع هللا



 رجفلا ةالص اوكردأ مهنأل ؛مهيلع ءيش ال ءالؤه :باوجلا

 اهيف رجفلا اولصو ءرجفلا ناذأ تقو اهولخد نيح ةفلدزم يف

 هذه انتالص دهش نما : لاق هنأ هلك ىبنلا نع تبث دقو «سلغب

 دقف ًاراهن وأ اليل ةفرعب كلذ لبق فقو دقو ‹ عفدن ىتح انعم فقوو

 ةالصلا اورخأ نيح اوأطخأ ءالؤه نكل « “«هثفت ىضقو هجح مت

 ليللا فصن ىلإ ءاشعلا ةالص تقو نأل « ليللا فصتنم دعب ام ىلإ

 نب ورمع نب هللادبع ثيدح نم ملسم حيحص يف كلذ تبث امك

 . ةي يبنلا نع صاعلا

 يف اهنبا تلكوو «ليللا رخآ ةفلدزم نم تعفد ةأرما ١٠١ س

 . نيروجأم انوتفأ ؟مكحلا امف «ةرداق اأ عم اهنع ةرمجلا يمر
 رمأ لَك يبنلا نأل جحلا كسانم نم تارمجلا يمر :باوجلا

 افصلابو تيبلاب فاوطلا لعج امنإ» : ئ لاقو «هسفنب هلعفو هب
 ام هيرفي داع وهف 0ا ركذ ةماقإل نالا يرو ةةوزلاو
 تايصحلا هذه يمرب موقي ناسنإلا نأل ةدابع وهو ءهبر ىلإ ناسنإلا
 ىلع ةينبم يهف «هركذل ةماقإو - لجو زع هلل ًادبعت ناكملا اذه يف

eنأ :ةايساللا ضخم ا داوز تلاسو  ES 
 ذو فيفا EEE ايل ايف انج كا رحل هنو

 مومأملاو مامإلل ةءارقلا بوجو باب /ناذألا باتك :يراخبلا هجرخأ )١(

 ةعكر لك يف ةحتافلا ةءارق بوجو باب /ةالصلا باتك :ملسمو .(200)

(۳۹۷). 

 .0 17ص هجيرخت مدقت (۲)



 جلا ىواتف

 هرخؤي وأ «تقولا لوأ يف تارمجلا هذه يمرب ردابي نأ نيب رمألا راد

 بلق روضحو عوشخو ةنينأمطب ىمر هرخأ اذإ هنكل تقولا رخآ يف
 امو «ةدابعلا سفنب قلعتت ةيزم ةيزملا هذه نأل «لضفأ هريخأت ناك

 ءاهناكم وأ ةدابعلا نمزب قلعتي ام ىلع مدقم هنإف ةدابعلا سفنب قلعت

 عفادي وهو الو ماعط ةرضحب ةالص ال» : ا يبنلا لاق اذهلو

 ءاضق لجأ نم اهتقو لوأ نع ةالصلا ناسنإلا رخؤيف '”(«ناثبخألا
 «ماعطلا وهو اهيضتقم رضح يتلا ةديدشلا ةوهشلا عفد وأ «ةجاحلا

 ةقشمب نكل «تقولا لوأ يف تارمجلا ىمري نأ نيب رمألا راد اذإ نذإ

 رخآ يف اهرخؤي نأ نيبو «ةايحلا E ماحزو

 هريخأت ناك بلق روضحو ةنينأمطب نكل ليللا يف ولو تقولا

 نم اوعفدي نأ هلهأ نم ةفعضلل يئ يبنلا صخر اذهلو «لضفأ
 رضح اذإ لصحي يذلا ماحزلاب اوذأتي ال ىتح «ليللا رخآ يف ةفلدزم
 ناسنإلل زوجي ال هنإف كلذ نيبت اذإ ءرجفلا عولط دعب ًاعيمج سانلا
 جحلا اومتأو# :ىلاعت هلوقل هنع رامجلا يمر يف ًادحأ لكوي نأ
 كلذ نيبت اذإف ءءاسنلاو لاجرلا نيب كلذ يف قرف الو *هلل ةرمعلاو

 وا دارت رذاقلل نوال هنأو تادا وم تارا نمو دار اقيأ

 وأ ءالجر الإ هسفنب يمري نأ بجي هنإف ءاهيف هنع بيني نأ ةأرما
 الكوت نأ اهلف اخ نع دع ایا اا

 عم مرت مل اهنأ ركذ يتلا ةأرملا هذهل تعقو يتلا ةلأسملا امأو

 اهعزوت ةكم يف ةيدف حبذت نأ اهل طوحألا نم نأ ىرأ يذلاف اهتردق

 .بجاولا اذه كرت نع ءارقفلا ىلع



 مالسإلا ناكرأ ىواتف

 رجحلا طقسي لو قرشلا ةهج نم ةبقعلا ةرمج ىمر جاح ها" سب

 ؟هلك يمرلا ةداعإ همزلي له رشع ثلاثلا مويلا يف وهو ضوحلا يف

 ىمرلا ةداعإ همزلي امنإو هلك ىمرلا ةداعإ همزلي ال :باوجلا

 «طقف ةبقعلا ةرمح ىمر ديعي اذه ىلعو ‹« طقف هيف أطخأ يذلا

 قرشلا ةهج نم هامر يذلا يمرلا هئزجي الو «باوصلا ىلع اهيمريو

 . ضوحلا يف طقسي هنأل أزجأ ةيقرشلا ةيحانلا نم رسجلا نم اهامر

 ىمرملا عبسلا رامجلا نم ناترمج وأ ةرمج بصت مل اذإ 01٠7 سا

 لهف همزل اذإو ؟ةرمجلا هذه يمر ديعي لهف ناموي وأ موي ىضمو
 ؟يمرلا نم اهدعب ام ديعي

 وأ «تارمجلا نم نيترمج وأ ةرمج يمر هيلع يقب اذإ :باوجلا
 ءاهقفلا نإف تارمجلا ىدحإ نم نيتاصح وأ ةاصح حضوألا ىلع

 صقنلا اذه لمكي يأ اهلمكي هنإف ةرمج رخآ نم ناك اذإ نولوقي

 هنإف ةرمج رخآ ريغ نم ناك نإو ءاهلبق ام يمر همزلي الو ءطقف
 .هدعب ام يمريو صقانلا لمكي

 ةداعإ همزلي الو ءًاقلطم صقنلا لمكي هنأ : ىدنع باوصلاو

 «نايسنلاب وأ «لهجلاب طقسي بيترتلا نأل كلذو. ءاهدلغب اه يمر
 وهف اهلبق امن ًائيش هيلع نأ دقتعي ال وهو ةيناثلا ىمر دق لجرلا اذهو

 .همراف اصحلا نم صقن ام : هل لوقن ذئنيحو «نايسنلاو لهجلا نيب

 .اهدعب ام يمر كيلع بجي الو



 جلا ىواتف

 اصحلا عمتجم ىمرملا نأ ىلإ هبنأ نأ بحأ باوجلا ءاهنإ لبقو

 ملو ضوحلا يف ىمر ولف «هيلع ةلالدلل بوصنملا دومعلا سيلو
 . ملعأ هللاو . حيحص هيمرف تايصحلا نم ءىشب دومعلا بصي

 لهف اهب يمر دق يتلا ةاصحلاب يمرلا زوجي ال هنإ لاقي ٥۱۸ سل

 .ًاريخ نيملسملا نع هللا مكازجو ؟هيلع ليلدلا امو ؟حيحص اذه

 ىمري ال هنأب اولدتسا نيذلا نأل ‹ حيحصب سيل اذه : باوجلا

 : ثالث للعب كلذ اوللع اهب يمر دق ةاصحب

 يف لمعتسملا ءاملاك اهب ىمر ىتلا ةاصحلا يأ اهنأ :اولاق-١

 رغ ا رهاظ وكي اجا ولا ةراهظلا ف لاا ااو هاو ةا
 . رهطم

 وأ «ةرافك يف كلذ دعب قتعي ر ال هنإف «قتعأ اذإ دبعلاك اأ ۲

 .اهريغ

 رجحب جيجحلا عيمج يمري نأ زاوجلاب لوقلا نم مزلي هنأ -

 يمرتو هذخأت مث «يمرتو هذخأت مث ءرجحلا اذه تنأ يمرتف «دحاو

 لمكي ىتح يمريف هذخأيف يناثلا ءيجي مث «عبسلا لمكت ىتح
 .ًادج ةليلع لمأتلا دنع اهلكو للع ثالث هذهف . عبسلا

 وهو «لصألا يف مكحلا عنمب لوقن اننإف : لوألا ليلعتلا امأ
 ال هنآل طم رع شاع ةر سار ةراهط ف قا ةا اأ

 وهو يلصألا هفصو نع ءاملا لقن نكمي الو «كلذ ىلع ليلد
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 ةبجاو ةراهط يف لمعتسملا ءاملاف اذه ىلعو «ليلدب الإ ةيروهطلا

 مكح ىفتنا هيلع سيقملا لصألا مكح ىفتنا اذإف ءرهطم روهط
 . عرفلا

 دبعلا ىلع اهب يمرملا ةاصحلا سايق وهو يناثلا ليلعتلا امأو

 ًادبع ال أرح ناك قتعأ اذإ دبعلا نإف راع يداي ويف . قتعملا

 ًارجح ىقبي هنإف هب ىمر اذإ رجحلا فالخب «قتعلل الحم نكي ملف

 يمرلل ًاح اص هلجأ نم ناك يذلا ىنعملا فتني ملف «هب يمرلا دعب

 ببسي ىرخأ ةرم قرتسا قتعأ يذلا دبعلا اذه نأ ول اذهلو «هب

 . ةيناث ةرم قتعي نأ زاج يعرش
 رصتقي نأ كلذ نم مزلي نأ وهو :ثلاثلا ليلعتلا امأو

 اذه نكلو «نكيلف كلذ نكمأ نإ لوقنف ةدحاو ةاصح ىلع جاجحلا

 .اصحلا رفوت عم دحأ هيلإ لدعي نلو «نكم ريغ
 لوح رثكأ وأ ةاصح كدي نم تطقس اذإ هنإف كلذ ىلع ءانبو

 دق هنأ كنظ ىلع بلغ ءاوس هب مراو «كدنع ام اهلدب ذخف تارمجلا

 ال مأ اهب يمر

 فاوط ىلع جحلا يعس مدقي نأ جاحلل زوجي له 519 س
 ؟ةضافإلا

 مدقي نأ زوجي هنإف ًانراق وأ ًادرفم جاحلا ناك نإ :باوجلا

 لعف امك مودقلا فاوط دعب هب يتأيف ءةضافإلا فاوط ىلع يعسلا

 . يدهلا اوقاس نيذلا هباحصأو ةي ىبنلا
SEلإ ةفودت عك لالا نوعي يلق ذاك عجم  



 جحلا ىواتف

 .جحلا 2 يناثلاو «رصقيو « ىعسيو «فوطيف ةرمعلل وهو ةكم

 فاوطلل عبات يعسلا نأل ؛ةضافإلا فاوط دعب نوكي نأ لضفألاو

 ايك يبنلا نأل «حجارلا لوقلا ىلع جرح الف فاوطلا ىلع همدق نإف

 جاحلاف . «جرح ال» :لاق فوطأ نأ لبق تيعس :هل ليقف لئس
 ءرحنلا مث «ةبقعلا ةرمج يمر :ةبترم كاسنأ ةسمخ ديعلا موي لعفي

 افصلا نيب يعسلا مث «تيبلاب فاوطلا مث ءريصقتلا وأ قلحلا مث

 الف مودقلا فاوط دعب ىعس ًادرفم وأ ًانراق نوكي نأ الإ «ةورملاو

 مدق نإو ءانركذ ام ىلع اهبتري نأ لضفألاو «ىرخأ ةرم هيلع يعس

 .نيملاعلا بر دمحلا هللف هريسيتو
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 ؟ًءاضق ىهتني ىتمو ؟ءادأ ةبقعلا ةرمح ىمر ىهتني ىتم ٥۲۰ سن

 واط نيد ها مويا تلا کو امأ بار

 ةليل نم ليللا رخآ نم ءىدتبيو ءرشع يداحلا مويلا نم رجفلا
 «سانلا ةمحازم نوعيطتسي ال نيذلا نم مهوحنو ءافعضلل رحنلا

 ءىدتبي اهعم نيتللا نيترمجلا يمرك يهف قيرشتلا مايأ يف اهيمر امأو

 «مويلا يلت يتلا ةليللا نم رجفلا عولطب يهتنيو «لاوزلا نم يمرلا
 ةليل وهو هيف يمر ال ليللا نإف قيرشتلا مايأ رخآ يف ناك اذإ الإ
 كلذ عمو ءاهسمش بورغب تهتنا قيرشتلا مايأ نأل ءرشع عبارلا

 ‹جيجحلا ةرثك عم تاقوألا هذه يف هنأ الإ لضفأ راهنلا يف يمرلاف

 نم هسفن ىلع فاخ اذإ ضعبب مهضعب ةالابم مدعو «مهمشغو



 مالسإلا ناكرأ ىواتف ®

 جرح الو اليل يمري هنإف ةديدشلا ةقشملا وأ ءررضلا وأ .كالهلا

 هيلع جرح الف اذه فاخي نأ نودب اليل ىمر ول هنأ امك «هيلع

 الإ اليل يمري الو ةلأسملا هذه يف طايتحالا يعاري نأ لضفألا نكلو
 علط اذإ ءاضق نوكت اهنإف «ءاضق» :هلوق امأو .هيلإ ةجاحلا دنع

 . يلاتلا مويلا نم رجفلا

 مويب صاخ فاوطلا لبق يعسلا ميدقت زاوج له 057١ سا
 ؟ديعلا

 هنأ يف هريغو ديعلا موي نيب قرف ال هنأ باوصلا :باوجلا

 مومعل ديعلا موي دعب ناك ولو ىتح فاوطلا ىلع يعسلا ميدقت زوجي
 : لاق .فوطأ نأ لبق تيعس : يي يبنلل لجر لاق ثيح ثيدحلا
 يف كلذ يتأي نأ نيب قرف ال هنإف اًماع ثيدحلا ناك اذإو 2 ال

 .هدعب اميف وأ ديعلا موي

 دعب ربخأو عسي مو جرخ مث يعس هيلع نم فاط اذإ ٥۲۲ سن

 ؟فاوطلا ديعي نأ همزلي مأ طقف ىعسي لهف ًايعس هيلع نأب كلذ

 دعب مث هيلع يعس ال هنأ ًادقتعم ناسنإلا فاط اذإ : باوجلا

 ىلإ ةجاح الو ‹طقف يعسلاب يتأي هنإف ايعس هيلع نأب ربخأ كلذ

 . ىعسلاو فاوطلا نيب ةالاوملا طرتشي ال هنأل كلذو «فاوطلا ةداعإ

 يعسلا رخأ .يأ  ًادمع كلذ كرت لجرلا نأ ضرف ول ىتح

 .078ص هجيرخت مدقت )۱(



 جحلا ىواتف

 نوكي نأ لضفألا نكلو «هيلع جرح الف  ًادمع فاوطلا نع
 . فاوطلل ًايلاوم ىعسلا

2 

 سرلا ضعب نم ةرمعلل رصقي نميف مكتليضف يأر ام 077 س
 ؟طقف

 بجاولا نأو «هريصقت متي مل هنأ اذه يف ىرأ يذلا :باوجلا

 ءًاحيحص ًاريصقت رصقيو مارحإلا بايث سبليو هبايث علخي نأ هيلع

 دارأ نمؤم لك ىلع بجي هنأ ىلإ هبنأ نأ دوأ ةبسانملا هذهب يننإو
 رسو عملا ل ا هةر ت وأ هيلع نس احب ل ديعف نأ

 دمحم هيبنل ىلاعت هللا لاق «لهج ىلع ال «ةريصب ىلع هللا دبعيل ءاهيف
 ولو نبت تأ نمو انآ مری صب لع للا لإ اَوْعْدَأ لیس وذم لف ٠ : لك

 طوطخ كانه سيلو ةنيدملا ىلإ ةكم نم رفاسي نأ دارأ ًاناسنإ نأ
 يف اذه ناك اذإف «قيرطلا نع لأسي ىتح جرخي ال هنإف «ةتلفزم
 قرطلا يه يتلا ةيونعملا قرطلا يف نوكي ال اذاملف ةيسحلا قرطلا

 ! ؟هللا ىلإ ةلصوملا

 يف نوكي ام لضفأو «هعيمج رعشلا نم ذخألا وه ريصقتلاو
 نأ زوجي ناك نإو ءهلك سأرلا معت األ ةئيكملا لمعتسي نأ ريصقتلا

 يف هنأ امك «سأرلا عيمج ىلع رمي نأ طرشب نكل «صقملاب رصقي
 . ملعأ هللاو ءريصقتلا يف كلذكف سأرلا عيمج ىلع رمي ءوضولا

 دا د داع
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 ؟رامجلا ىمر تقو ام 575 س

 نوكي ديعلا موي ةبقعلا ةرمجل ةبسنلاب يمرلا تقو :باوجلا
 نم مهريغلو «ديعلا موي سمشلا عولط نم طاشنلاو ةردقلا لهأل

 نوكي ءاسنلاو راغصلا نم سانلا ةمحازم عيطتسي ال نمو ءافعضلا

 ركب يبأ تنب ءامسأ تناكو «ليللا رخآ نم مهقح يف يمرلا تقو

 تعفد باغ اذإف ديعلا ةليل رمقلا بورغ بقترت  امهنع هللا يضر -

 سهشلا بورغ ىلإ هنإف هرخآ امأ «ةرمجلا تمرو ىنم ىلإ ةفلدزم نم
 نأ بحأو تارمجلا نع ًاديعب ناك وأ ماحز ناك اذإو «ديعلا موي نم

 عولط ىلإ هرخؤي ال هنكلو «كلذ يف هيلع جرح الف ليللا ىلإ هرخؤي
 . رشع يداحلا مويلا نم رجفلا

 يداحلا مويلا يهو قيرشتلا مايأ يف رامجلا يمرل ةبسنلاب امأو
 يمرلا ءادتبا نإف رشع ثلاثلا مويلاو ءرشع يناثلا مويلاو ءرشع
 تقو لوخد دنع راهنلا فاضت نم. أ نيسشلا لاوز نم نوكي

 الف هريغو ماحز نم ةقشم كانه ناك اذإو «ليللا ىلإ رمتسيو رهظلا
 مويلا يف يمرلا لحي الو ءرجفلا عولط ىلإ ليللاب يمري نأ سأب
 لوسرلا نأل «لاوزلا لبق رشع ثلاثلاو «رشع يناثلاو رشع يداحلا

 "”(مككسانم ينع اوذخ)» : سانلل لاقو «لاوزلا دعب الإ مري مل هك

 ةدش يف هنأ عم  تقولا اذه ىلإ  يمرلا رخؤي كك لوسرلا نوكو

 لحي ال هنأ ىلع ليلد ءرسيأو دربأ هنأ عم راهنلا لوأ عديو ءرحلا

 يمري ناك هيب لوسرلا نأ ًاضيأ كلذل لديو «تقولا اذه لبق يمرلا

 هنأ ىلع ليلد اذهو ءرهظلا يلصي نأ لبق سمشلا لوزت نأ نيح نم

 0 ٤١ ص هجيرخت مدقت (۱)



 6 جحلا ىواتف

 لضفأ لاوزلا لبق يمرلا ناكل الإو «لاوزلا لبق ىمري نأ لحي ال

 ةالصلا نأل ؛اهتقو لوأ يف رهظلا ةالص  ةالصلا لصي نأ لجأل
 مايأ يف يمرلا نأ ىلع لدت ةلدألا نأ لصاحلاو «لضفأ اهتقو لوأ يف
 .لاوزلا لبق زوجي ال قيرشتلا

 مري ملو ىنم يف تبي ملو ةفرع موي ضرملا هباصأ لجر ٠۲١ س
 ؟همزلي اذامف ةضافإلا فاوط فطي ملو رامجلا

 ضرم ةفرع موي يف ضرم يذلا لجرلا اذه ناك اذإ :باوجلا

 همارحإ ءادتبا يف طرتشا دقو «كسنلا مامتإ نم هعم نكمتي ال ًاضرم

 ؛هيلع ءيش الو لحي هنإف «ينتسبح ثيح يلحمف سباح ينسبح نإ

 مل ناك نإو «ىرخأ ةنس يف هيدؤي هنإف ةضيرف جحلا اذه ناك نإ نكلو

 نأ هل هجح لامكإ نم نكمتي مل اذإ حجارلا لوقلا ىلع هنإف طرتشي

 نوني ماو حلل امي # : ىلاعت هلوقل يده هيلع بجي نكلو للحتي
 هنأ حيحصلا 4 ٌجرِوحُأ نإ : هلوقف يه نِ ريتش اق مريخ
 عنمي نأ :راصحإلا ىنعمو «هريغ رصحو «ودعلا رصح لمشي

 ] . هكسن مامتِإ نم عنام ناسنإلا

 ‹كلذ ىوس هيلع ءيش الو ءايده حبذيو للحتيف اذه ىلعو

 . مداقلا ماعلا نم جحي هنإف جحلا ةضيرف دؤي مل ناك اذإ الإ

 هفلدزمب فقوو هجح يف ريسملا لصاو ضيرملا اذه ناك اذإ امأ

 نوكي لاحلا هذه يف هنإف تارمجلا مري ملو «تبي مل ىنم يف هنكلو

 ىلع همزليف هكرت بجاو لكل مد هيلع نكلو «يزجمو ًاحيحص هجح
 . تارمجلا يمرل :يناثلاو «ىنمب تيبملل :امهدحأ نامد اذه



 مالسإلا ناكرأ ىواتف ظ ي

 فاوط نأ ؛ هللا هافاع اذإ فوطيو ىقبيف ةضافإلا فاوط امأو
 ناك نإف ةجحلا يذ رهش ىهتنم ىلإ حجارلا لوقلا ىلع هدح ةضافإلا

 .رذعلا يهتني ىتحف رذعل

 ؟هيلع اذامف دودحلاب الهج ةفلدزم جراخ تاب نم 57 سا
 ىلع اهعزويو اهحبذي ةاش ةيدف ملعلا لهأ دنع هيلع : باوجلا

 . جحلا تابجاو نم ًابجاو كرت هنأل ؛ةكم ءارقف
 اوهبتني نأ ىلإ جاجحلا يناوخإ ركذأ نأ دوأ ةبسانملا هذهبو

 يف سانلا نم ًاريثك نإف «ةفلدزم يفو ةفرع يف رعاشملا دودح دودحلل
 برغت نأ ىلإ كانه نوقبيو «ةفرع دودح جراخ نولزني ةفرع
 اوفرصنا اذإ ءالؤهو «ةفرع ىلإ نولخدي الو نوفرصني مث «سمشلا
 ىلع بجي اذهلو ءجح نودب نوفرصني مهنإف ةفرع لوخد نودب
 ةمئاق لايمأ ىهو اهيلإ فرعتيو ةفرع دودح ىرحتي نأ ناسنإلا
 ْ او

 هيلع لهف مودقلا فاوط دعب ىعسو ًادرفم جح نم ٥۲۷ نتن
 ؟ةضافالا قاوط اذعب:ىعس

 SI a E تارخ ا
 يعس وه يعسلا اذه نإف «مودقلا فاوط دعب ىعسو مودقلل فاط
 . ةضافإلا فاوط دعب ىرخأ ةرم هديعي الف جحل ا
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 جحلاىواتف

 ؟نراقلل دحاو ىعسو دحاو فاوط ىفكي له 578 نتن

 جحلا فاوط هئزجي هنإف ًانراق ناسنإلا جح اذإ :باوجلا
 فاوط مودقلا فاوط نوكيو ؛ًاعيمج جحلاو ةرمعلا نع جحلا يعسو

 لَك يبنلا لعف امك مودقلا فاوط دعب يعسلا مدق ءاش نإو «ةنس

 هميدقت نكلو «ةضافإلا فاوط دعب ديعلا موي ىلإ هرخأ ءاش نإو
 فاوط فوطي هنإف ديعلا موي ناك اذإف ءاي يبنلا لعفل لضفأ

 نأ ىلع ليلدلاو «لبق نم ىعس هنأل ىعسي الو «طقف ةضافإلا

 للك لوسرلا لوق ًاعيمج جحلاو ةرمعلل نايفكي يعسلاو فاوطلا
 افصلابو تيبلاب كفاوط» :ةنراق تناكو - اهنع هللا ىضر  ةشئاعل

 مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا نيبف 5 كنو فادي كاك لاو

 .ًاعيج ةرمعلاو جحلل يفكي نراقلا يعسو نراقلا فاوط نأ
۴ 2 00 00 

 مث اليل ةرشع ةيناثلا ةعاسلا ىلإ ىنم يف تاب نم مكح ام ٥۲۹ س
 ؟رجفلا عولط ىتح دعي ملو ةكم لخد

 فصتنم ىه اليل ةرشع ةيناثلا ةعاسلا تناك اذإ :باوجلا
 نأ لضفألا ناك نإو ءاهدعب اهنم جرخي نأ سأب ال هنإف ىنم يف ليللا

 ليللا فصتنم لبق ةرشع ةيناثلا تناك نإو ءاراهنو اليل ىنم يف ىقبي

 ىلع ليللا مظعم نوكي نأ طرتشي ىنم يف تيبملا نأل ؛ جرخي ال هنإف

 .- ىلاعت هللا مهمحر  انؤاهقف هركذ ام
 تزد تو 2 داع 2

 )١( نراقلا فاوط باب /كسانملا باتك :دواد وبأ هجرخأ )۱۸۹۷(.



 مالسإلا ناكرأ ىواتف

 يناثلا موي سمشلا بورغ لبق ىنم نم جاحلا جرخ اذإ ٥۳۰ سل

 لهف بورغلا دعب هل دوعيس ىنم يف لمع هيدلو لجعتلا ةينب رشع
 1 ؟الحعتم ربتعي

 هعوجر ةينو .جحلا ىمن :أ هنأل ؛الجعتم ربتعي معن :باوجلا

 امعلل عوجرلا ىون امنإ هنأل ؛ لجعتلا عنمي ال اهيف هلمعل ىنم ىلإ
 . كسنلا ال هب طونملا

 ةعبارلا ةعاسلا هرفس دعوم ه ةكلمللا جراخ نم جاح ٥۳۱ سل

 يرن جرت لو هيفا يد رهش نم رص تلاكلا موبلا نص ًارصع
 ءرشع ثلاثلا ةليل تيبملا هكردأو رشع يناثلا مويلا نم يمرلا دعب
 دعب رخأت ول هنأ ًاملع رفني مث ًاحابص يمري نأ هل زوجي لهف

 باوجلا ناك اذإو ؟ةريبك ةقشم هيلع تبترتو رفسلا تاف لاوزلا

 انوديفأ ؟لاوزلا لبق يمرلا زيجي يآر كانه سيلأ زاوجلا مدعب
 .ًاريخ نيملسملا نعو انع هللا مكازج

 نأ نكمي نكلو «لاوزلا لبق ىمري نأ هل زوجي ال :باوجلا

 ةيذف'كمزلي :هل لوقنو «ةرورضلل لاخلا هذه يف قمرلا هنغ طقس
 ىلع عزوتو «كنع اهحبذي نم لكوت وأ «ةكم وأ ىنم يف اهحبذت
 . يشمتو عادولا فاوط فوطتو «ءارقفلا

 كانه سيلأ زاوجلا مدعب باوجلا ناك اذإ» كلوق امأ :لوقنو

 ؟«لاوزلا لبق يمرلا ر يأر

 سيل هنكل «لاوزلا لبق يمرلا زيجي يأر كانه :باوجلا

 ديعلا دعب يتلا ءايأللا يف لاورلا لبق نقرا نأ باوصلاو «حيحصب



 2 جحلاىواتف

 لو “«مككسانم ينع اوذخ» : لاق هيب يبنلا نأل كلذو ءزوجيال

 .لاوزلا دعب الإ مايألا هذه يف ةي مري

 درجمو «لعف درجم لاوزلا دعب ةي ىبنلا ىمر :لئاق لاق نإف

 ` يتجول لع ليال فلا
 ىلع لدي ال لعفلا درجمو «لعف درجم هنإ حيحص اذه :انلق

 ملو «لاوزلا دعب ىمر ةي يبنلا نألف لعف درجم هنوك امأ «بوجولا

 «لاوزلا لبق يمرلا نع ىهن الو «لاوزلا دعب يمرلا نوكي نأب رمأي

 الإ نوكي ال بوجولا نألف بوجولا ىلع لدي ال لعفلا نوك امأو
 كلوت لمفلا »ا زمن رقت نكلو .هكلرتلا نط يع ر
 رخؤي لَك لوسرلا نوك نأ كلذ هجوو «بوجولل هنأ ىلع ةنيرقلا

 لبق يمرلا ناك ول ذإ «بوجولا ىلع لدي سمشلا لوزت ىتح يمرلا
 «لهسأو دابعلا ىلع رسيأ هنأل ؛هلعفي كي ىبنلا ناكل ًازئاج لاوزلا
 ام امهرسيأ راتخا الإ نيرمأ نيب ريح ام مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلاو
 لدي لاوزلا لبق يمرلا وهو انه رسيألا رتخي مل هنوكف ءًامثإ نكي مل
 . مثإ هنأ ىلع

 نوك بوجولل لعفلا اذه نأ ىلع لدي امم يناثلا هجولاو

 يلصي نأ لبق سمشلا لاوز روف يمري مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا

 رخأ اذهلو «يمرلاب ردابيل ربصلا غرافب لاوزلا بقرتي هنأكف رهظلا
 نم كلذ لك «تقولا لوأ اهميدقت لضفألا نأ عم ءرهظلا ةالص
 .لاوزلا دعب يمري نأ لجأ

 )١( ص هجيرخت مدقت 04٠.
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 وه اذه نأ هنم ًاًنظ رشع يناثلا مويلا يف يمرلا كرت نم ٠۳۲ س
 ؟هجح مكح امف عادولل فطي ملو رداغو لجعتلا

 ناكرأ نم ًانكر هيف كرتي ١ هنآل ؛ حيحص هجح : باوجلا

 رشع يناثلا ةليل تبي مل ناك نإ تابجاو ثالث هيف كرت هنكلو «جحل ا

 . ىنمب
 . رشع يناثلا ةليل ىنمب تيبملا :لوألا بجاولا
 . رشع يناثلا مويلا يف رامجلا يمر : يناثلا بجاولاو

 . عادولا فاوط :ثلاثلا بجاولاو

 ىلع هعزويو ةكم يف هحبذي مد اهنم دحاو لكل هيلع بجيو
 ناسنإلا هكرت اذإ ملعلا لهأ دنع جحلا يف بجاولا نأل «ءارقفلا

 . ءارقفلا ىلع هقرفيو ةكم يف هحبذي مد هيلع بجو
 أطخلا اذه ىلع جاجحلا انناوخإ هبنأ نأ دوأ ةبسانملا هذهبو

 ءمهف ام لثم نومهفي جاجحلا نم ًاريثك نإف لئاسلا هبكترا يذلا

 يف جرخ يأ 4 ِنْيَمْوَي يف َلَجَمَت نَمَه # : ىلاعت هلوق ىنعم نأ نومهفي
 يداحلا مويلاو «ديعلا موي نيمويلا نوربتعيف رشع يداحلا مويلا

 : لاق ىلاعت هللا نأل مهفلا يف أطخ اذه لب كلذك سيل رمألاو ع

 َمْنِإ لَم نيمو يف َلَجْسَت نمف ٍتادوُدَعَم ماا ن هَل اوركحذأو #»

 اهلوأ قيرشتلا مايأو «قيرشتلا مايأ يه تادودعملا مايألاو هيَ

 نم يأ نيمي ف َلَجَمَت نمف ¥ : هلوق نوكي اذه ىلعو ءرشع يداحلا
 ححصي نأ ناسنإلل يغبنيف رشع يناثلا مويلا وهو قيرشتلا مايأ
 . ءىطخي ال ىتح ةلأسملا هذه لوح هموهفم

 زل يزد و 0 24 د دا



 0 جحلا ىواتف

 ىلإ اهب ىقبيو ليللا يف اهيلإ يتأيف ىنم يف ًاناکم دجي مل نم ه7 س
 ؟مكحلا امف هموي ةيقب مرحلا ىلإ بهذي مث ليللا فصن دعب ام

 يذلا نكلو «ءىزجم لمعلا اذه نأ اذه يف مكحلا :باوجلا
 ًاراهنو اليل ىنمب جاحلا ىقبي نأ يغبني يذلا نأل ؛كلذ فالخ يغبني

 دنع يأ سانلا ىهتنا ثيح ىقبيف ًاناكم دجي مل نإف «قيرشتلا مايأ يف
 ملو ثحبلا متأ ثحب اذإ ًاناكم دجي مل اذإ ىنم جراخ ولو «ةميخ رخآ

 هنأ ىلإ اذه اننمز يف ملعلا لهأ ضعب بهذ دقو «ىنم يف ًاناكم دجي
 نأ هل زوجيو تيبملا هنع طقسي هنإف ىنم يف ًاناكم ناسنإلا دجي م اذإ

 دقف اذإ ام ىلع كلذ ساقو ءاهريغ يف وأ ةكم يف ناكم يأ يف تيبي
 ؛رظن اذه يف نكلو «هلسغ طقسي هنإف ءءوضولا ءاضعأ نم ًاوضع
 دوصقملا نإف اذه امأ ءدجوي ملو هب ةراهطلا مكح قلعتي وضعلا نأل
 نوكي نأ بجاولاف «ةدحاو ةمأ نيعمتجم سانلا نوكي نأ تيبملا نم
 اذإ كلذ ريظنو «جيجحلا عم نوكي ىتح ةميخ رخآ دنع ناسنإلا

 لصاوتت نأ دبالف دجسملا لوح نولصي سانلا راصو دجسملا ًالتما

 ريظن سيلو اذه ريظن تيبملاو «ةدحاو ةعامج نوكي ىتح فوفصلا
 . عوطقملا وضعلا

 نأ دارأو مان مث حابصلا يف عادولا فاوط فاط لجر ٤ ٥۳ س

 ؟ءيش همزلي لهف رصعلا دعب رفاسي
 ‹«جحلاو ةرمعلا يف عادولا فاوط ديعي نأ هيلع :باوجلا

 هدهع رخأ نوكي ىتح دحأ رفني ال» :لاق يب يبنلا نأل
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 عادولا فاوط بوجو ءادتباف عادولا ةجح يف كلذ لاق "”(تيبلاب

 ملو كلذ لبق رمتعا ةي لوسرلا نأ انيلع دري الف تقولا كلذ نم

 «عادولا ةجح يف بجو امنإ عادولا فاوط نأل ؛ عدو هنأ هنع لقني

 . "”(«كجح يف عناص تنأ ام كترمع يف عنصا» : يب يبنلا لاق دقو

 صاخ اذه نأل «يمرلاو «تيبملاو «فوقولا هنم ىنثتسي ماع اذهو

 ىمس يب يبنلا نألو «مومعلا ىلع هادع ام ىقبيو «قافتالاب جحلاب

 ليوطلا مزح نب ورمع ثيدح يف امك « ”رغصأ اجح ةرمعلا
 هنكل «لسرم ثيدح وهو «لوبقلاب ءاملعلا هاقلت يذلا روهشملا

 .لوبقلاب هل ءاملعلا يقلتل حيحص

 فاوط ناك اذإو وَ ربل جل اوُمَيَأَو # : لاق ىلاعت هللا نألو
 .ةرمعلا مامتإ نم ًاضيأ وهف جحلا مامتإ نم عادولا

 يغبني الف ةيحتب مارحلا دجسملا لخد رمتعملا لجرلا اذه نألو
 . ةيحتب الإ هنم جرخي نأ

 .جحلاك ةرمعلا يف ًابجاو نوكي عادولا فاوط نإف اذه ىلعو

 جرخي الف رمتعا وأ لجرلا جح اذإ» : يذمرتلا هجرخأ ثيدح كانهو

 هنأل ؛فعض هيف ثيدحلا اذهو . “(تیبلاب هدهع رخآ نوكي ىتح
 يف اصن ناكل ثيدحلا اذه فعض الولو ةأطرأ نب جاجحلا ةياور نم

 )١( ضئاحلا نع هطوقسو عادولا فاوط بوجو باب «جحلا باتك «ملسم هجرخأ )957(.

 تارم ثالث قولخلا لسغ باب /جحلا باتك :يراخبلا هجرخأ (؟) )٠١١١(. :ملسمو

 ةرمع وأ جحب مرحملل حابي ام باب /جحلا باتك )۱۱۸١(.

 .0 ١1ص هجيرخت مدقت (9)

 /جحلا باتك :يذمرتلاو )۲٠٠۲(. عادولا يف باب /كسانملا باتك :دواد وبأ هجرخأ (5)

 .(147) تيبلاب هدهع رخآ نكيلف رمتعا وأ جح نم ءاج ام باب



 0 جحلا ىواتف

 الإ ءهب جاجتحالا ىلع وقي مل هفعضل نكلو «عازنلل ًاعطاقو ةلأسملا
 عادولا فاوط بوجو ىلع لدت ليلق لبق اهانركذ يتلا لوصألا نأ
 .ةرمعلل

 اذإ كنأل ؛ةمذلل أربأو طوحأ وهف ةرمعلل فاط اذإ هنألو
 فطت مل اذإ نكل «تأطخأ كنإ دحأ لقي مل ةرمعلا يف عادولل تفط
 فئاطلا نوكي ذئنيحو «تأطخأ كنإ :كلذ بجوي نم كل لاق

 لوق ىلع ءىطخمو رطخ ىلع هنإف فطي مل نمو «لاح لكب ًابيصم
 . ملعلا لهأ ضعب

 ؟رمتعملل عادولا فاوط مكح ام هاله سن

 مدق نيح هتين نم ناك اذإ رمتعملل عادولا فاوط :باوجلا

 هيلع فاوط الف عجريو ءرصقي وأ قلحيو ىعسيو فوطي نأ ةكم
 يقب اذإ امأ «عادولا فاوط ةلزنمب هقح يف راص مودقلا فاوط نأل

 ةلدآلل كلذو عادولل فوطي نأ هيلع بجي هنأ حجارلاف ةكم يف

 :ةيلاثلا

 رخآ نوكي ىتح دحأ رفني ال» : يب يبنلا لوق مومع :الوأ
 . جرخ نم لك معتف يهنلا قايس يف ةركن (دحأ)و "”(تيبلاب هدهع

 يف امك اًح الب يبنلا اهامس لب جحلاك ةرمعلا نأ :ًايناث
 لاق لوبقلاب ةمألا هتقلت يذلا « ©”روهشملا مزح نب ورمع ثيدح
 .ارغصألا جحلا يه ةرمعلاو» : لَك يبنلا

 .6 18ص هجيرخت مدقت 0010

 .١01ص هجيرخت مدقت (0)



 موي ىلإ جحلا يف ةرمعلا تلخد» :لاق يي يبنلا نأ :ًاثلاث

 . "9(ةمايقلا

 ام كترمع يف عنصا» : ةيمأ نب ىلعيل لاق لَك يبنلا نأ : ًاعبار

 كجح يف عادولا فاوط عنصت تنك اذإف «كجح يف عناص تنأ

 ىلع ءاملعلا عمجأ ام الإ كلذ نم جرخي الو «كترمع يف هعنصاف

 «ىنمب تيبملاو «ةفلدزمب تيبملاو «ةفرعب فوقولا لثم هجورخ

 . ةرمعلا يف ًاعورشم سيل عامجإلاب اذه نإف «رامجلا يمرو
 هللاو .طوحأو هتمذل أربأ راص فاط اذإ ناسنإلا نألو

 . قفوملا

 هعنم ةكم ىلإ لصو الو تاقيلا نم جحلاب مرحأ لجر ه5 سل
 ؟مكحلا امف جحلا ة ةقاطب لمحي مل هنأل شيتفتلا زكرم

 رذعت نيح ًارصحم نوكي هنأ لاحلا هذه يف مكحلا :باوجلا

 نإ مث «لحيو راصحإلا ناكم يف ايده حبذيف «ةكم ىلإ لوخدلا هيلع
 ال لوألا باطخلاب دعب اميف اهادأ ةضيرفلا ىه ةجحلا هذه تناك

 لوقلا لع ةيلخ فروق ر ف كو: عافت
 نأ ةيبيدحلا ةوزغ يف اورصحأ نيذلا رمأي مل لَك يبنلا نأل «حجارلا
 الو «هللا باتك يف سيلف ءاهنع اورصحأ ىتلا ةرمعلا كلت اوضقي

 لاق فلا لاق خا ع لا بوجو ل هلوسر ةئس ن
 ىوس ًائيش ركذي ملو .(197 :ةرقبلا) يدها نِ َرَسيَتسأ اف مرضا نإ
 يآ اشيرق ىضاق هل ينلا نأل كلذب تيمس ءاضقلا ة معو «كلذ

 .0۱۰ ص هج رخت مدقت )(۱)



 جحلا ىواتف

 «تاف ام كاردتسا وه يذلا ءاضقلا نم سيلو ءاهيلع مهدهاع

 . ملعأ هللاو

 ؟همزلي اذامف هنم عنم مث جحلا دصق نم ٥۳۷ نتن

 ؛ لاحلا هذه يف ءيش همزلي الف مارحإلاب سبلتي مل اذإ : باوجلا

 ءاش نإو هليبس يف ىضم ءاش نإف مارحإلاب سبلتي مل اذإ ناسنإلا نأل

 «هب ردابي نأ هيلع بجي هنإف ًاضرف جحلا ناك اذإ الإ «هلهأ ىلإ عجر

 . هيلع ءيش ال هنإف عنام لصح اذإ نكلو

 طرتشا دق ناك نإف مارحإلاب سبلتلا دعب عنملا اذه ناك اذإ امأ

 نم لحي هنإف «ينتسبح ثيح يلحمف سباح ينسبح نإ» همارحإ دنع
 لاوز وجري ناک ناف طرتشا نكي مل نإو هيلع ءيش الو همارحإ
 لبق ناك نإف ءجحلا متأ مث عناملا لوزي ىتح رظتنا «برق نع عناملا

 ةفرعب فوقولا دعب ناك نإو «هجح متأو ةفرعب فقو ةفرعب فوقولا

 ماعلا نم جحلا يضقيو «ةرمعب للحتيف «جحلا هتاف دقف اب فقي ملو
 برق نع عناملا لاوز وجري ال ناك نإو «ةضيرف هجح ناك نإ مداقلا

 ةَرْبملاَو جك اُمَيَأَو 9 : ىلاعت هلوق مومعل ايده حبذو «همارحإ نم للحت
cto resاع هرعم سوس ىو ني 2 .  

 . * يذلا نم َرَسْيَتْسَأ اف روحا ناق وِ
 تا نحل دك ل د 2

 ؟جحلا رجأ نم صقنت يصاعملا نم جاحلا هلعفي ام له ٥۳۸ سل

 هللا لوقل «جحلا باوث نم صقنت ًاقلطم ةيصعملا :باوجلا
 ىف َلاَدِج الو وس الو كمر الف حملا كرهيف ضو سقف # : ىلاعت  < N leی عدل ير < ا 1 0

 ا م

 دسفت جحلا يف ةيصعملا نإ :لاق ملعلا لهآ ضعب نإ لب . # جحلا



 مالسإلا ناكرأ ىواتف

 ىلع ملعلا لهأ روهمج نكلو ‹جحلا يف اهنع يهنم هنآل ؛ جحلا

 ال هنإف ةدابعلاب ًاّصاخ نكي مل اذإ ميرحتلا نأ ةفورعملا مهتدعاق
 2 مارح يصاعملا ذآ ,مارحإلاب ةصاخ سا يصاعملاو ءاهلطبي

 ال ىصاعملا هذه نأو «باوصلا وه اذهو «مارحإلا ريغو مارحإلا

 . جح لا صقنت اهنكلو جحلا لطبت

 ؟هجح مكح امف روزم رفس زاوجب جح نم 519 س
 ةحص يف رثؤي ال زاوجلا ريوزت نأل ؛ حيحص هجح :باوجلا

 نأو - لجو زع - هللا ىلإ بوتي نأ هيلعو مثإلا هيلع نكلو .جحلا

 لاملل الكآ كلذب نوكيف «لوألا مسالا نع يناثلا همسا فالتخال

 4-0 8-0 ْ ا رييخت يف 0 6 لطابلاب

 نيهلاب سيل رمالا ناب يناوخإ حصنأ نأ دوأ ةبسانملا هذهبو
 مهريغل ًءامسأ نوريعتسيو ءءامسألا نوروزي نيذلا كئلوأل ةبسنلاب

 نإف «ىرخأ رومأ نم وأ «ةموكحلا ةناعإ نم اوديفتسي نأ لجأ نم

 نيلوؤسملل عادخو « شغو بذكو «تاللماعملا ف بعاللت كلذ

 اجرح هل لعج - لجو زع- هللا ىقتا نم نأ اوملعيلو «ماكحلاو

 «ًارسي هرمأ نم هل هللا لعج هللا ىقت تا نم نأو «بستحي ال ثيح نم هقزرو

 .هبنذ هل رفغو هلمع هل هللا حلصأ ًاديدس ًالوق لاقو هللا ىقتا نم نأو
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 ىلاعت هللا دمحب مت







 ةديقعلا ىواتف

 0000 0 ؟هعاونأو ديحوتلا فيرعتام : ١ س

 ١8 .. ؟ملسو هيلع هللا لص «يبنلا مهيف ثعُب نيذلا نيك رشملا كرشام :۲ س

 ١4 . ؟نيدلا رومأ نم اهريغو ةديقعلا يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ لوصأ ام :۳ س

 TE هم دوش طل ا ايها جم قبو ؟ةعامجلاو ةنسلا لهأ مه نم : 4 س

 نم لمأن «هتافو دعب هتمأ قارتفا نع «ملسو هيلع هللا لص «يبنلا ربخأ :5 س

 O EO RR جونا نايم احوال ارا يا كا ترام ؟كلذ نايب مكتليضف

 جرخي صئاصخلا هذه نم صقنلا لهو ؟ةيجانلا ةقرفلا صئاصخ زربأ ام :5 س

 ا TT ا ا O ؟ةيجانلا ةقرفلا نم ناسنإلا

 E e EE E ؟نيدلا يف طسولاب دارملاام :۷ س

 ۲۸ . ؟صقنیو ديزي لهو ةعامجلاو ةنسلا لهأ دنع ناميإلا فيرعتام :۸ س

 «(هرشو هريخ ردقلاب نمؤتو رخالا مويلاو «هلسرو «هبتکو .هتكئالمو لاب نمؤت نإب)»

 هلإ ال نأ ةداهشب» ناميإلا «ملسو هيلع هللا لص «يبنلا هيف رسف يذلا سيقلادبع دفو ثيدحو
 ٠۲  ؟«ةمينغلا نم سمح ا ءادأو ءةاكزلا ءاتيإو «ةالصلا ماقإو ءهل كيرشال هدحو هللا الإ

 ءهبتكو «هتكئالمو .هللاب ناميإلا» وه ناميإلا نأ نيب عمجن فيك ٠١: س

 : ملسو هيلع هللا لص «يبنلا لوقو . «هرشو هريخ ردقلابو ءرخالا مويلاو .هلسرو

 EE ا لا ا لو ا ماما عملا ؟خلإ .٠ . . ةبعش نوعبسو عضب ناميإلا»

 "4 ؟ثيدحلا يف ءاج امك دجاسملا هدايتعا درجمب ناميإلاب لجرلل دهشي له : ١١ س

 - لجو زع-هللاب قلعتي اميف ةميظع سواسوب ناطيشلا هل سوسوي لجر : ۱۲ س

 ا ؟مكتحامس هيجوت امف ءًادج كلذ نم فئاخ وهو



 i وو م ل ؟مالسإلا قنتعي نأ رفاكلا ىلع بجي له : 1 س

 ل e SSG SEs ؟بيغلا ملع يعدي نم مكحام : ٤٠س

 : ىلاعت هلوقو «هتثونأو نينجلا ةروكذب نالا ءابطألا ملع نيب قفون فيك : ٠١ س
 يبنلا لأس الجر نأ دهاجم نع ريرج نبا ريسفت يف ءاج امو (ماحرألا يف ام ملعيو#

 صصخملا امو ؟- هللا همحر ةداتق نع ءاج امو . ةيالا هللا لزنأف « هتآرما دلت امع ةي

 ها E IS SEGRE ؟هماحرألا ين ام# : ىلاعت هلوق مومعل

 E ALLER Se ؟ضرألا لوح رودت سمشلا له : ١٠س

 ENS se Se SS ؟نيتداهشلا نع : خيشلا ةليضف لئس : ۱۷س

 ه٠ .. ؟ديحوتلا عاونأ عيمج ىلع ةلمتشم «هللا الإ هلإ ال» تناك فيك :۱۸س

 OS SOE ؟سنإلاو نجلا قلخ نم ةمكحلاام : ۱۹ س

 ينوعدا# : لوقي- لجو زع  هللاو ؟هل باجتسي الو ناسنإلا وعدي فيك :۲۰ س

 ON د aê rS ES IC SS SNR E ؟# مكل بجتسأ

 ه5 . ؟مكحلا امف رخآًائيش هتدابعب دبعلا دارأ اذإو ؟صالخإلا ىنعمام 7١: س

 OR يا ا ؟فوخلاو ءاجرلا يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذم ام : 77 س

 ذختا جيلخلا برح نابإ سانلا ضعبف ؟لكوتلا يناني بابسألا ذاختا له :۲۳ س

 0 بك ؟هللا ىلع لكوتم هنإ :لاقو اهكرت مهضعبو بابسألا

 E SS COS ؟بابسألاب قلعتلا مكحام ۲٤: س

 ۳ ؟ضيرملا قنع ين اهقيلعتو تايالا ةباتك مكح امو ؟ةّيفرلا مكح ام ا نم

 E EN ا ؟ لك وتلا يفانت ةيفّولا له : 75 س

 NO و را اصبت خو OS ؟بجحلاو مئامتلا قيلعت مكح ام : ۲۷ س



 7 سرهفلا

 يناوأ ىلع «يسركلا ةيآ لثم» ميركلا نارقلا تايآ ضعب ةباتك زوجت له :۲۸ س

 OE لا وو SEE SR ak كو ؟اهب يوادتلا ضرغل بارشلاو ماعطلا

 :وه ةنسلا لهأ بهذم نأ ةيمالسإلا دالبلا ضعب يف سرادملا ةبلط ملعتي :۲۹ س

 الو .فييكت الو «ليطعت الو «فيرحن ريغ نم .هتافصو «ىلاعت هللا ءامسأب ناميإلا»

 ةسردمو «هذيمالتو ةيميث نبا ةسردم : نيمسق ىلإ ةنسلا لهأ ميسقت لهو . 2ليثمت

 ٠٦ .. ؟نيلوؤملا ءاملعلا نم ملسملا فقوم امو ؟حيحص ميسقت ةيديرتاملاو ةرعاشألا

 مسالا نيب قرفلا امو ؟هتافصو هللا ءامسأ يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةديقع ام ۳٠: س

 فر ؟مسالات وبث ةفصلا توبث نمو ؟ةفصلا توبث مسالا توبث نم مزلي لهو ؟ةفصلاو

 VE سب موس SS ؟ةروصح ىلاعت هللا ءامسأ له 7١: س

 تاهجلا نع هنإ لوقي نم مكح امو ؟ىلاعت هللا ولع يف فلسلا بهذم ام : ۳۲ س

 O ODES ؟نمؤملا دبعلا بلق يف هنأو ٍلاخ تسلا

 ىلع - ىلاعت  هولع هنأب هشرع ىلع لجو زع هللا ءاوتسا ريسفت له :۳۳ س
 E ا ؟حلاصلا فلسلا ريسفت وه هلالجب قيلي ام ىلع هشرع

 ولع هنإ» هشرع ىلع هللا ءاوتسا يف هللا مكظفح - متلق : خيشلا ةليضف ۳٤: س

 مكتليضف نم مركتلا لمأنف «هتمظعو - ىلاعت - هللا لالجب قيلي شرعلا ىلع صاخ

 NO e SNN ye لبو مودم يتم دوك ول تح نو يلا عجم ؟كلذ حاضيإب

 اهقيلعت ىغبني ال ىتلا رومألاو ةئيشملاب اهقيلعت بجي ىتلا رومألا ام :"ه س

 كل SSR REESE و وب حم كو ؟ةئيشملاب

 SESE SO ؟ةدارإلا ماسقأ ام :5 س

 ANE 1 ؟هعاونأو  ىلاعت هللا ءامسأ ىف داحلإلا ام :۳۷ س

 ۹۱ ؟كلذ وحنو هللا ديو هللا هجو لثم هسفن ىلإ هللا هفاضأ ام ماسقأ ام : ۳۸ س



 ها ؟هتافص وأ  ىلاعت هللا ءامسأ نم ءيش راكنإ مكحام :9 س

 "٩ ... ؟قولخملا تافص لثم قلاخلا تافص نأ دقتعي نم مكحام : ٤١ س

 ىلإ لزني - لجو زع  هللاو ةيضرألا ةركلا ىلع رودي ليللا نأ مولعملا نم : 4١ س
 يف ليللا لك نوكي نأ كلذ ىضتقمف رخالا ليللا ثلث ىقبي نيح ايندلا ءامسلا

 اا e ؟كلذ نع باوجلا امف ايندلا ءامسلا

 ال هللا نأ» معزي نم مكح امو ؟ لجو زع هللا ةيؤر يف فلسلا بهذم ام : ۲٤س

 STO م ؟«نيقيلا لامك نع ةرابع ةيؤرلا نأو نيعلاب ىرُي

 E ARS ؟مهنم ةياقولا قيرط امو ؟سنإلا ىلع ريثأت نجلل له : ٤١ س

 N SESSA CSE GLA E ؟بيغلا نوملعي نجلا له : 45 س

 هال يأ مس تن مح نتا ؟هللا بيبحب ايب يبنلا فصو مكحام : 40ه س

 E AS ا و e ؟ةراجت الب يبنلا حدم لعج مكحام : ١٤س

 مث بيغلا ملعي هنأو رشبب سيلو هللا رون نم ٌرون هِي يبنلا نأ دقتعي نم : ٤۷ س
 زوجت لهو ؟كلذ مكح امف ءرضلاو عفنلا كلمي هنأ ًادقتعم لكي هب ثيغتسي وه

 ٠٠١ ؟ًاريخ هللا مكازج انوديفأ ؟هتلكاش ىلع ناك نم وأ لجرلا اذه فلخ ةالصلا

 ا تا يك كم ف ؟ال مأ ةحيحص يدهملا جورخ ثيداحأ له : 48 س

 NET ese a اوجاع ؟جوجأمو جوجأي مه نم :59 س

 ٠١  ؟نامزلا رخآ ينالإ جرخي ل هنأ عم لاجدلا نم مهماوقأ ءايبنألا رذح اذاملا : ٠١ س

 نورقلا تافارخ نم كلذ نأ معزو ةرخالا ةايح ركنأ نم مكح ام 0١: س

 لاي ا ا م ؟نيركنملا ءالؤه عانقإ نكمي فيكو ؟ىطسولا

 اا ا ا ل ام AS ؟تباث ربقلا باذع له : ٥۲ س



 سرهفلا

 ٠١9 ؟ربقلا باذع بذعي لهف حايرلا هترذ وأ عابسلا هتلكأف تيما نفدي ملاذإ : 017 س

 ريغتي مل دجول ربقلا فشك ول هنأب جتحيو ربقلا باذع ركني نم بيجن فيك : 04 س
 Aas ea ها واما دق ع ع اعل ؟عستي و قضي مو

 لا ل ا ؟يصاعلا نمؤملا نع ربقلا باذع ففخي له : ٩٥س

 2000000 ؟اهماسقأ امو ؟ةعافشلا يهام : 05 س

 ١١١ ؟ًاراغص اوتام نيذلا نيك رشملا لافطأو «نينمؤملا لافطأ ريصم ام : 017 س

 eee ؟ءاسنلل امف ةنجلا يف نيعلا روح لا لاجرلل ركذ : ٥۸ س

 ١١١ . . . . ؟اذالو ؟حيحص ءاسنلا رانلا لهآ رثكأ نأ نم ركذي ام له : ٥۹ س

 ًافوخ ردقلا ةلأسم ًاصوصخ ةديقعلا ةسارد بحي ال نمل مكتليضف هيجوت ام : ٠٠ س

 ENE N 1111 ؟للزلا نم

 ةيفيكلاو ردقم لعفلا لصأ لهو ؟ردقلا ةلأسم نايب مكتليضف نم لمأن 5١: س
 ينبيس هنإف ًادجسم ينبي نأ دبعلل - ىلاعت هللا ردق اذإ كلذ لاثم ؟ناسنإلا اهيف ريخي

 نإف هللا اهردق اذإ ةيصعملا كلذكو ءءانبلا ةيفيك يف رايخلا هلقعل كرت هنكل ةلاح ال

 نأ يأرلا اذه ةصالخو ءاهذيفنت ةيفيك هلقعل كرت نكل .ةلاحم ال اهلعفيس ناسنإلا

 ١١59 ....  ؟حيحص اذه لهف هيلع ردق ام اهب ذفني يتلا ةيفيكلا يف ريخ ناسنإلا

 ١1 ؟هقلخ لبق ناسنإلل بتك ام رييغت يف ريثأت ءاعدلل له : 57 س

 ee ؟ظوفحملا حوللا يف بوتكم جاوزلاو قزرلا له : ۳ س

 OST ؟ةبيصم هب تلزن اذإ طخستي نم مکح ام : ٩٤ س
 ,ىودع ال» : ب يبنلا لوق حيضوت کتلی نب نما تلك طق : ٩ س

 فيكو ؟ثيدحلا يف يفنلا عون امو . هيلع ق قفتم «ةرفص الو «ةماه الو 0



 esses ؟«دسألا نم كرارف موذجملا نم رف» : ثيدح نيبو هنيب عمجن

 يناني اهنم زرحتلا لهو ؟جلاعت فيكو ؟ناسنإلا بيصت نيعلا له :55 س
 WE Solna ؟لكو تلا

 لس ؟ةديقعلاب قلعتي اميف لهجلاب ناسنإلا رذعي له : 1۷ س

 EEG ا م ؟هللا لزنأ ام ريغب مكح نم مكحام :58 س

 ۱٤۷ ؟ةحيبذلا كلت نم لكألا زوجي لهو ؟هللا ريغل ًابرقت حبذلا مكحام 4و

 ۰ «لوسرلا وأ هللاب ءازهتسا هيف مالكب حزمي نم مكح ام 17١: س

 اة e EN aE ميال ال ELSES ؟نيدلا وأ

 TT ؟روبقلا باحصأ ءاعد مكحام ۷١: س

 اهم ؟ةيالولا تامالع امف هللا يلو هنأ معزيو هللا ريغب ثيغتسي لجر :۷۲س

 OV ORAS ERS ؟هملعت مكحامو رحسلا وهام :۷۳ س

 اقر لاب دب يدي لو ؟رحسلاب نيجوزلا نيب قيفوتلا مكحام ۷٤: س

 VOSA OSS ؟ناهكلا نايتإ مكح امو ؟ةناهكلا يهام : ۷٩ س

 O VAS ؟ءايرلا اهب لصتا اذإ ةدابعلا مكحام :175 س

 NOE ؟فحصملاب فلحلا مكحام :۷۷ س

 ناسنإلا لوقو ؟ةمذلاو فرشلاو ؟ةبعكلاو لكَ يبنلاب فلحلا مكح ام : ۷۸ س

 RS E BO TS SNS SS ؟«ىتمذب)»

 ىلإ مهل رذنلاو اهباحصأ ءاعدو اهلوح فاوطلاب روبقلا دبعي نم مكح ام :14 س

 EET TET ETE ؟ةدابعلا عاونأ نم كلذ ريغ



 ككاو ل هدب aS ؟روبقلا ىلع ءانبلا مكحام 8١: س

 Tr م Ene ؟دجاسملا يف ىتوملا نفد مكحام :۸۲ س

 E 1 ؟َك يبنلا ربق ةرايزل رفسلا مكح ام :87 س

 نعو برقت وأ ةجاح ءاضق دصقب اهلوح فاوطلاو روبقلاب كربتلا مكحام ۸٤: س
 1 ب م دا مر حل وب أ ل عاقب و داتا ؟هللا ريغب فلحلا مكح

 ا ؟ناسنإ وأ ناويح ةروص اهيف يتلا بايثلا سبل مكح ام : 86 س

 VE ea ؟ناردجلا ىلع روصلا قيلعت مكح ام : ٦۸س

 ااا و ؟ةيروفلا ةيفارغوتوفلا ةلالاب ريوصتلا مكحام :۸۷ س

 يف نس نم» ثيدحب مهعدب ىلع نولدتسي نيذلا عدبلا لهأ ىلع درن فيك :۸۸ س
 ا را نجا ما ل كت a ؟خلإ 2. . . ةنسح ةنس مالسإلا

 Wee ؟يوبنلا دلوملاب لافتحالا مكحام :۸۹ س

 WEEDS EAS ؟مألا ديع ىمسي امب لافتحالا مكحام ٩۹۰: س

 e م ؟جاوزلا ةبسانمب وأ دالوألل داليملا دايعأ ةماقإ مكح ام : 9١ س

 هلعج امث بئاصملا نم ريثكو ضارمألا هتباصأف راد يف نكس صخش :97 س

 ا ؟ببسلا اذهل اهكرت هل زوجي لهف رادلا هذه نم هلهأو وه مءاشتي

 ا مل ا مالا واما ويح ؟لسوتلا مكحام :97* س

 انو و سرس RES ؟ءاربلاو ءالولا وهام : 95 س

 AES ؟ةحايسلل رفسلا مكحو ؟رافكلا دالب ىلإ رفسلا مكح ام : 40 س



 E SI I ا ا ؟كلذ يف لخد ةلسرملا

 ا ؟ةيبرعلا ةريزجلا ىلإ نيملسملا ريغ مادقتسا مكحام : 48 س

 مهكسمت وه نيملسملا فلخت ببس نأ «سانلا ضعب يعدي : خيشلا ةليضف س

 ءاهنم اوررحتو تانايدلا عيمج نع اولخت امل برغلا نأ كلذ يف مهتهبشو . مهنيدب

 برغلا دنع امب مهتهبش اوديأ امبرو « يراضحل ا مدقتلا نم هيلإ اولصو ام ىلإ اولصو
 ا ا ؟مكتليضف يأر امف عورزلاو ةريثكلا راطمألا نم

 امف «بلقلا ةمالس عم مهم ريغ ظافلألا حيحصت نإ سانلا ضعب لوقي : ٠٠١ س

 NAS ra تر اورو تطل جفت ام وأ SSS ؟مكتليضف هيجوت

 ele SSS ؟«كمايأ هللا مادأ» ةرابع مكحام : ٠١٠٠س

 امف اذكو اذك هللا هجوب كلأسأ :لوقيف هللا هجوب لأسي سانلا ضعب : ٠٠۲ س

 الأ يربك اواو دو هون و ين و ب و ؟لوقلا اذه يف مكحلا

 ةظفل اهبناجبو ««هللا» ةلالجلا ظفل ةباتك ناردجلا ىلع ىرن ام ًاريثك ٠١4: س
 «فحاصملا ضعب ىلع وأ «بتكلا ىلع وأ «عاقرلا ىلع كلذ دجن وأ ءب دمحم

 ادا ea RE e a ؟حيحص اذه اهعضوم لهف

 Tales ؟«كلاح نع لأسي هللا» ةرابعلا هذه مكحام : ٠٠١ س

 ةمحر ىلإ لقتنا»و «هتمحرب هللا هدمغت»و .«موحرملا نالف» لوق مكح ام : ٠٠١ س

 NA e A RAE SOS See ؟ (هّللا



 14۳ ؟«ةبورعلا مسب ‹«بعشلا مسب «نطولا مسب» : تارابعلا هذه مكحام : ۷٩۱۰س

 134 ا «؟ةكربلا انتراز» 2؟انيلع تكرابت» ةماعلا لوق مكحام : ٠١8 س

 ١او© ل. ؟هللا ةيانع تلخدتو ؟ردقلا لخدت : مهلوق مكح ام ٠١9: س

 امف .داقتعالا ةيرح ىلإ ةوعد يهو ««ركفلا ةيرح» «ةملك أرقنو عمسن : ٠٠١ س

 E ET ؟كلذ ىلع مكقيلعت

 ام وأ ؟اذكو اذك يف مالسإلا مكح ام يتفملل ناسنإلا لوقي نأ زوجي له : ١١١ س

 اا روف ف قس دوب فموي نتا هنن نيم ؟مالسإلا يأر

 تءاشاو ««اذكو اذك لصحي نأ فورظلا تءاش» :لوق مكح ام 1١75: س

 اكل ور ل ا مي ؟«اذكو اذك رادقألا

 TE ا هب SDE ؟ديهش نالف لوق مكحام : ۱۱۳ س

 AND e ؟«ةفّدَص١ ةملك لامعتسا يف مكتليضف يأر ام : ۱٠٤١ س

 «يمالسإ ركف» حلطصم يف ًاريخ هللا هازج - خيشلا ةليضف يأر ام : ١٠١ س

 A N I GSES RS ؟«يمالسإ ركفم»و

 ٠٠١ 2 ؟حيحص وه له «(ةيحللا لثم) ءبلو روشق ىلإ نيّدلا ميسقت : 1١5 س
 ا ل ل م ؟«ريخألا هاوثم يف نفد» مهلوق مكح ام : ۱۱۷ س

 ۲٠۲ ؟حيحص وه له «ينارصنلا ىلع يحيسملاو «ةينارصنلا ىلع ةيحيسملا قالطإ : 118 س

 OLDS E سام ؟«هللا حمس ال١ ةرابعلا هذه يف مكيأر ام : ۱۱۹ س
 7 ر 22

 لإ جرأ ©3 ةّميمطملا سقس اباي # : لاق صخش تام اذإ سانلا ضعب : ۱۲۰ س

 EE SSeS ؟كلذ مكح امف هيد يار كير



 ةالصلا ىواتف

 ETT ؟ثبخلاو ثدحلا نم ةراهطلا يف لصألا ام : ۱١١ س

 تاوكألا هب لسغت يذلا راخبلا لهو ؟ءاملا ريغب ةساجنلا رهطت له : ۱۲۲ س

 AV SCA SES O ES EEA ؟اهل رهطم

 10 يش اع هابل اف 3 Se ؟هثكُم لوطب ٌريغتملا ءاملا مكحام : ۱۲۳ س

 ياما ost ؟لاجرلا ىلع بهذلا سبل ميرحت ين ةمكحلا ام : 174 س

 و ب e ؟ةيبهذلا نانسألا بيك رت مكح ام : ۹١۱۲س

 فشك ىلإ يدؤي ام ءوضولا نكامأ يف (لوبلا) ةجاحلا ءاضق مكح ام : ۱۲١ س

 1117 SEES E SESS E ول ؟هتروع

 OS BS ؟ًامئاق لوبلا مكحام : ۱۲۷ س

 YT ees رع ام ؟مامحلا ىلإ فحصملاب لوخدلا مكحام : ۱۲۸ س

 ENTE ؟هللا مسا اهيف قاروأب مامحلا ىلإ لوخدلا مكح ام ۱۲۹

 AEE ETE ؟يمسي فيكف مامحلا ين ناسنإلا ناك اذإ : ٠١١ س

 ...IY ؟ةجاحلا ءاضق لاح اهرابدتسا وأ ءةلبقلا لابقتسا مكا ی

 WE ؟ءاجنتسالا هيلع بجي لهف « حير ناسنإلا نم جرخ اذإ : ۱۳۲ س

 لاح ةالصلا رظتنمل كاوسلا مكح امو ؟كاوسلا لامعتسا دكأتي ىتم :۱۳۳ س

 VO e e es ؟ةبطخلا

 ا ا ع ل ؟ةبجاو ءوضولا يف ةيمستلا له : 174 س

 ا ا ؟ءاسنلاو لاجرلا قح يف ناتخلا مكح ام : 776 س



GDسرهفلا  

 ۲١۷ . ؟ةضمضملا دنع اهعزن هيلع بجي لهف ةيعانص نانسأ ناسنإلل ناك اذإ : ۱۳١ س

 RE ؟هينذأل ًاديدج ًءام ذخأي نأ ءىضوتملا مزلي له : ۱۳۷ س

 امو ؟ءوضولا يف ةالاوملاب دارملا امو ؟ءوضولا ىف بيترتلا ىنعم ام : ۱۳۸ س

 TANER e SE AA A a Se a e ؟اهمكح

 5١9 . . . . ؟مكحلا امف ءاضعألا نما وضع ىسنو ناسنإلا ًاضوت اذإ : ۱۳۹ س

 ينبي لهف ءاضعألا تفج دقو داع مث ءءوضولا ءانثأ ءاملا عطقنا اذإ ١5٠: س

 1000000 ER ARDS ؟ءوضولا ديعي مأ مدقت ام ىلع ناسنإلا

 ۲۲٢ . . ؟(ريكانملا» ب ىمسي ام اهرفاظأ ىلع ناك نم ءوضو مكحام : ۱٤١ س

 ااا 0 0 0 0 0 ؟ىعرشلا ءوضولا ةفصام : ٠٤۲ س

 ...YA ؟ةراهطلل ًاطايتحا ءوضو لك دنع نيبروجلا علخ مكح ام ا

 Aas ؟يدتبي ىتم «نيفخلا ىلع حسملا يف تقولا ريدقت : ٠١٤ س

 Eee ؟فيفخلاو قرخملا بروجلا ىلع حسملا مكحام : ٠٤١ س

 LE ETT EY ؟ةريبجلا ىلع حسملا مكحام : ١١٤٠س

 ا ؟ال وأ ةريبجلا ىلع حسملاو مميتلا نيب عمجلا بجي له : ۱٤١ س

 مث «بروجلا وأ فخلا سبل مث «ىنميلا هلجر لسغف أضوت نم مكح ام : ١48 س

 ا مسا اان مضحا ؟فخل ا وأ اهيلع بروجلا سبلو ىرسيلا لسغ

 ۲٠١ ..  ؟رفاسم حسم متي لهف رفاس مث ميقم وهو ناسنإلا حسم اذإ : ١1494 س

 نم مل ؟لعفي اذامف هتقوو حسملا ءادتبا يف ناسنإلا كش اذإ : ٠١١ س

 حصي لهف بارشلا يلع حسمو اهعلخ مث ردانكلا ىلع ناسنإلا حسم اذإ ١6١: س

 اان E اا ؟هحسم



 ® سرهفلا

 ضقتني نأ لبق اهداعأ مث ءوضو ىلع وهو بارشلا ناسنإلا عزن اذإ ٠١١: س
 اا 0 ا ؟اهيلع حسملا هل زوجي لهف هءوضو

 ۲۳۷ . . . ؟مكحلا امف امهب ىلصو ةدملا ءاهتنا دعب هيفخ ىلع حسم نم : 167 س

 A ل ل ل ل م ا مس ؟ءوضولا ضقاون يهام : ١54 س

 EN SE ASSES ؟ءوضولا ضقني ي ةأرملا سم له : ٠٠١ س

 وأ ةسردملا يف ءام دجوي الو «ميركلا نآرقلا ذيمالتلل سردي سردم ١65: س

 Ese ؟لعفي اذامف «نورهطملا الإ هسمي ال نآرقلاو اهنم برقلاب

 TEN ds ee ؟لسغلا تابجوم يهام : ٠١۷ س

 EO eases ؟ليبقتلا وأ ةبعادملاب لسغلا بجي له : 158 س

 715 ؟لسغلا هيلع بجي لهف اللب هسبالم يف دجوف ناسنإلا ظقيتسا اذإ : 159 س

 م يل ا ا ITE ؟ةبانجلاب ةقلعتملا ماكحألا يهام : 1١ س

 ا ا ا و مب و نا LSS ؟لسغلا ةفصام : 15١ س

 ١1/7 ؟هلسغ حصي لهف قشنتسي لو ضمضمتي ملو ناسنإلا لستغا اذإ : 167” س

 Ae ؟ةراهطلا لصحت اذامبف «ءاملا لامعتسا رّذعت اذإ : ٠١۳ س

 أ ل ؟مميتي لهف دراب تقو يف ًابُنج حبصأ نم : 1554 س

 0000 يم ع 6

 رتشا ىلع ليلد (هنم# :لوق .4 هني میری ُكحِهوجوب اوخسما >

 NON ب SSE و وا اجا ف عال A ماعم a a يو محال منو ؟رابغلا

 0١"  ؟ال مأ شرفلا كلذكو ءرادجلا ىلع مميتي لهف بارتلا دجي ال ضيرم : 155 س

 U مايل ؟بوثلا ىلع عقو اذإ ريغصلا لفطلا لوب مكحام : 1617 س



 سرهفلا

 تزواجت ىرخأو «ةفورعملا ةفصلا ىلع مدلا اهيتأي نيسمخلا تزواجت ةأرما : 158 س

 eS ؟ةردك وأ ةرفص امنإو «ةفورعملا ةفصلا ريغ ىلع مدلا اهيتأي نيسمخل ا

 TOA ea ؟ضيح وه له لماحلا نم جرخي يذلا مدلا : 1594 س

 ا و م ؟مايألاب مولعم ٌدح هرثكأو ضيحلا لقأل له : 17١ س

 لهف ةالصلا تكرتو «جالعلاب اهنم ضيحلا مد لوزن يف تببست ةأرما : 17١ س

 ا ااا ؟ال مأ اهيضقن

 000000 ؟نآرقلا أرقت نأ ضئاحلل زوجي له : 177 س

 هريغ مأ ةضاحتسا مد مأ ضيح مد وه له زيمت ملف ةأرملا ىلع مدلا هبتشا اذإ : 17 س

 TOOT o AR ا مزمل ناس كا ا رمل او اق وب مدت a كونا ؟هريتعت اذامف

 ةالصلا يضقت لهو ؟مكحلا امف ةالصلا تقو لوخد دعب ةأرملا تضاح اذإ : 174 س

 oo a Sees st رو وفا ايوب eae ؟ضيحلا تقو نع

 انا ؟اهتداع مايأ تداز مث «مايأ ةتس اهضيح ةداع تناك ةأرما : ١76 س

 ةعست تلص نأ دعبو تلستغاو ترهط مث ةيرهشلا ةداعلا اهتتأ اذإ ةأرملا : ۱۷١ س

 تداعو ًاموي رشع دحأ تلصو ترهط مث لص مل مايأ ةثالث تسلجو مد اهاتأ مايأ

 نم اهربتعت مأ ةثالثلا مايألا كلت يف هتلص ام ديعت لهف «ةداتعملا ةيرهشلا ةداعلا اهيلإ

 OV ASE RSS SARS سا ؟ضيحلا

 ٠٠۷ ؟نیمویب ضيحلا لبق ةأرملا نم لزني يذلا رفصألا لئاسلا مكح ام : ۱۷۷ س

 را لا ها ؟رهطلا دعب نوكت يتلا ةردكلاو ةرفصلا مكح ام : 178 س

 CS ا رطل و وما عجل ؟ضیحل ا عنم بوبح لامعتسامكح ام: ۱۷۹ س

 ٠" . . ؟موصتو يلصت لهف نيعبرألا دعب اهعم مدلا لصّنا اذإ ءاسفّتلا : 18١ س



 اهدواع اذإو ؟اهجوز اهعماجم لهف نيعبرألا مامت لبق ءاسفنلا ترهط اذإ : 18١ س

 0 00 ؟مكحلا امف . نيعبرألا دعب مدلا

 ۲٠١ . ؟ةالصلا كرتت وأ يلصت لهف ثلاثلا رهشلا يف تطقسأ اذإ ةأرملا : 187 س

 TN ؟موصت ىتمو ؟يلصت فيك مد فيزن اهباصأ نم : ۱۸۳ س

 E ITI EEE ؟بجت نم ىلعو ةالصلا مكح ام : 184 س

 ٠٠١ ..  ؟ةيعرشلا فيلاكتلا امهمزلت له هيلع ىمغملاو ةركاذلا دقاف : ۱۸١ س

 بجي اذامف ناضمر مصي ملو لصي ملو ءيشب رعشي مل نيرهش ةدم هل لجر : 185 س

 ل ول ول ها نا را ل ATER 1 روح م ؟هيلع

 ول امك اهطورش نم طرش ليصحتل ةالصلا ريخأت ناسنإلل زوجي له : ۱۸۷ س

 ECCLES ؟ءاملا جارختساب لغتشا

 لبقت لهف تقولا جورخ دعب الإ رجفلا يلصي نأ عيطتسي الو رهسي نم :۱۸۸ س
 Se ؟تقولا يف اهيلصي ىتلا تاولصلا ةيقب مكحو ؟هنم

 VV ee e ؟اهتقو جرخب ىتح رجفلا ةالص رخؤي نم : 184 س

 باجأو .ىلصي ال وه اذإف هنع لأس الو «هتنبا لجر نم بطخ لجر :۱۹۰ س

 TVS ع ول ل aE قولا ل حق ؟اذه جوزي لهف هللا هيدهم : هلوقب هنع لوئسملا

 له ءهيلإ اوعمتسي مل مهنكلو ةالصلاب هلهأ رمأ اذإ لجرلا لعفي اذام : 19١ س

 ال ع اواو ؟تيبلا نم جرخي وأ مهطلاخيو مهعم نكسي

 مكحو ؟اهنم دالوأ هلو يلصي ال جوز نم ةجوزتملا ةأرملا ءاقب مكح ام : ۱۹۲ س

 EVA SEES E ؟يلصي ال نم جيوزت

 :Rae ؟كرت ام يضقي له بات مث ًادمع ةالصلا كرت نم : ۱۹١ س



 امو ؟ةالصلا يكرات ءانبألا وحن ةرسألا بجاو ام : 194 س

 O SELE Oe ؟نيرفاسملا قح يف ناذألا مكح ام : ۱۹١ س

 NSA لا ؟درفنملل ةماقإلاو ناذألا مكح ام : 145 س

 لهو ؟ةماقإ امهنم ةدحاو لكل لهف رصعلاو رهظلا ناسنإلا عمج اذإ : ۱۹۷ س

 AEE يتب ب اتم ل اعز EES SES ؟ةماقإ لفاونلل

 ؟يناثلا ناذألا يف وأ لوألا ناذألا يف يه له (مونلا نم ريخ ةالصلا) ةملك : 198 س

odيس اا يو  SEار ا سلا ف يي بم ياسا  

 AOS كال لم ا ؟لجسملاب ناذألا حصي له : ۱۹۹ س

 Aa ؟هل لضفألا امف نذؤي نذؤملاو دجسملا ناسنإلا لخد اذإ : ۲٠١ س

 ابر هللاب تيضر» نذؤملل هتعباتم دنع لوقي ناسنإلا نأ ثيدحلا ىف درو 701١: س
 ا م ؟اذه لوقي ىتمف وسر دمحمبو «ًانيد مالسإلابو

 يه له «ناذألا دعب يذلا ركذلا يف «داعيملا فلخت ال كنإ» ةدايز ۲٠۲: س

 TAV a ES Te جلال فلا ا ؟ةماقإلا يف ناسنإلا عباتي له : ۲٠۳ س

 امف ءاهمادأو هللا اهماقأ : مهلوق ةالصلا ةماقإ دعب سانلا ضعب نم عمسن : ۲٠٤ س

 TAV a area ينل لب م ارو واو طوس بخل مول ا ضن ونعم جد عسا ؟كلذ مكح

 ۲۸۷ ؟لضفألا وه تقولا لوأ لهو ؟ةالصلا هيف ىدؤت تقو لضفأ ام : ۲٠١ س

 AVS ؟مكحلا امف اللهج تقولا لبق ناسنإلا ىلص اذإ : 7١5 س



 VO OnE ا a ا زم ياو عسا و و وج يا E ا ا A ؟لمعي

 له ؟ةتئافلا ةالصلا يضقأ فيكف «نايسن وأ مونل رثكأ وأ ضرف ينتاف اذإ : 3١4 س

 هلأ املا مان دم AS ؟سكعلا مأ ةرضاحلا ةالصلا مث ًالوأ اهيلصأ

 هذه تحت نوسبليو ةرشبلا فصت ةفيفخ بايثب نولصي سانلا نم ريثك 3١١: س

 ءارو نم ذخفلا فصتنم دهاشيف ذخفلا فصتنم زواجتت ال ةريصق ليوارس بايثلا

 AF ا es لا او حارا مم ل اح ؟ءالؤه ةالص مكح امف «بوثلا

 ام ةيفلخو ةيبناجو ةيمامأ تاحتف هيف يذلا سابللا ةأرملا سبل مكح ام :؟11 نس

 i ملا ؟طقف ءاسن نيب نهن ءالؤه ةجحو « قاسلا نم ءزج نع فشكي

 مق واما ؟زافقلاو باقنلاب يلصت نأ ةأرملل زوجي له : ۲٠۲ س

 Ea و ؟ملعي ال وهو ةسجن بايث يف ىلص نم مكحام : ۲۱۳ س

 ؟ءاليخلا هب دصقي مل اذإ هتبوقعو ؟ءاليخلا هب دصق اذإ لابسإلا ةبوقع ام : ۲۱٤ س

 e TY ؟هنع هللا ىضر ركب يبأ ثيدحب جتحا نم باجي فيكو

 ؟؟54 ؟لسغلا بجوي ًاثدح ثدحم هنأ ةالصلا دعب نيبتو ىلص نم : ۲۱١ س

 سجني لهو ؟مكحلا امف ةالصلا ءانثأ يف فاعر ناسنإلل لصح اذإ ۲١: س

 TICS ا ا ad REDE SE دول امل جا طا و ب رف بام م ؟بوثلا

 ني لا ؟ربق هيف دجسم يف ةالصلا مكح : ۲۱۷ س

 عماجم حطس قوف ةالصلا مكحو ؟مامحلا حطس قوف ةالصلا مكح ام : ۲۱۸ س

 | E قمل ومال ا رة ف م ؟ةسحنلا تالضفلا

 ني ؟مارحلا دجسملا ضرأ ىلع مهتيذحأب نوشمي نميف مكحلا ام : 114 س

 ٠٠۳ . ؟ةالصلا ديعي لهف اليلق ةلبقلا نع فرحنا هنأ ىلصملل نيبت اذإ : ۲۲١ س



 Een ؟ةالصلا كلت يف مكحلا امف ةلبقلا ريغ ىلإ ةعامج ىلص اذإ : ۲۲١ س

 N TOT ETA ا ا ؟ةينلاب ظفلتلا مكح ام : ۲۲۲ س

 نولصي نيذلا عم ءاشعلا لص نمك لفنتملا فلخ ةضيرفلا ةالص مكح ام : 777 س

 TEN SRE ياس م م جسام لأ قا سو سو ب فس بن ا ؟حيوارتلا

 ةينب هعم ملسي لهف نيتريخألا نيتعكرلا ميقملا مامإلا عم رفاسملا كردأ اذإ : 774 س

 E ا كيو ولا نبا ال يللا رمت تاي حيل لح هسا لف سو نأ يضر ل نينا ؟رصقلا

 10000 0 ؟ةالصلا ىلإ يشملا يف عارسإلا مكحام ۲۲١: س

 انوتفأ ؟ةعامجلا ةالص يف مامإلا عم ةعكرلا كاردإل عارسإلا زوجي له :775 س

 U O ؟مكاعرو هللا مكظفح

 ىلع شيوشتلا ببسي امم عفترم توصب دجسملا ين نآرقلا ةءارق مكح ام :۲۲۷ س

 NE اع نم اع لا ERAS اجلا Reo ؟نيلصملا

 مودق نورظتني اوفقو ةماقإلا تقو برق دجسملا اولخد اذإ سانلا ضعب : ۲۲۸ س

 E E e SE ؟لمعلا اذه مكح امف دجسملا ةيحت اوك رتو مامإلا

 فوفص فلخ نوفصي مهن مارحلا دجسملا يف لاجرلا ضعب نم ظحالي :۲۲۹ س

 نسا ؟مهل هيجوت نم لهو ؟مهتالص لبقت لهف ‹ةضورفملا ةالصلا يف ءاسنلا

 اما ندا من ؟فصلا يف هناكم نع ىبصلا داعبإ زوجي له : 70 س

 اا ]| ز | ز ز | ز ز ]ز]ز] ]1 ]8 ؟يراوسلا نيب ةالصلا مكح ام : ۲۲۳۱س

 ىلع اهرخآ اهريخو اهلوأ اهرش له ؟ءاسنلا فوفص يف مكحلا ام :۲۳۲ س

 N و و ؟ءاسنلاو لالا نيب رتاس دوجو مدع ةلاح ين وأ «قالطإلا



 مالا هو ب ترف كج ONENESS E ؟دجسملاب

 بعكب هبعك قصلي نأ يلصملل عرشي لهو ؟فوفصلا ةماقإ يفدمتعملاام : 774 س

 كاملا ندع مولا داو نامت E . نيروجأم انوتفأ ؟هبناجب نم

 ةالص ين كلذكو ؟ةعبرألا عضاوملا ريغ ين ةالصلا يف نيديلا عفر تبث له :0*71 س

 ا ا ا ب ؟نيديعلاو ةزانجلا

 ماعم تو ؟نيتريبكت ربكي لهف ًاعكار مامإلا مومأملا كردأ اذإ : 3775 س

 ؟بلقلا قوف وأ ردصلا ىلع ىرسيلا ديلا ىلع ىنميلا ديلا عضو مكح ام :۲۳۷ س

 ٠٠١ .. ؟ةأرملاو لجرلا نيب قرف كانه لهو ؟ةرسلا تحت نيديلا عضو مكح امو

 و ا ا أ ؟ةلمسبلاب رهجلا مكحام :۲۳۸ س

 لل اان تملا ا ينج و ور ات أ ؟حاتفتسالا ءاعد مكحام :۲۳۹ س

 MEDES ومنا رول وا اف خا ؟ةنس نيمأتلا له 74١: س

 :لاق 4 يعض َكاَّيِإَو دبعت َكاّيِإ # أرُث اذإ نيمومأملا ضعب . 4١*:
 ل دون ما ارا ا با ؟كلذ مكح امف همس

 EVN د ؟ةالصلا يف ةحتافلا ةءارق مكحام :- : ۲٤۲ س

 أرقي امدنع وأ ةحتافلل مامإلا ةءارق عم ةالصلا يف ةحتافلا مومأملا أرقي ىتم ۲٤١: س

 TT را SRR E اجه خود ا ركل توي A SS ؟ةروسلا يف

 ةالصلا يف نآرقلا ةءارق دنعو «ةالصلا يف عوشخلا اننكمي فيك ۲٤٤: س

 ا ا ا ا دب ب ماا SS ؟اهجراخو

 ٣۲۳ ...  ؟اهدعب ةروسلاو ةحتافلا نيب تكسي ةي ىبنلا نأ درو له : 710 س



 "74 .. ؟اررم وأ ًارهج لمكي له ءرجفلا ةالص نم ةعكر هتتاف لجر : 745 س

 ىلع نيديلا عضو نأب هب يبنلا ةالص ةيفيك نع بتكلا دحأ يف تأرق : ۲٤۷ س

 نعو انع هللا مكازج باوصلا امف ‹ةلالض ةعدب عوكرلا نم عفرلا دعب ردصلا

 ROEDER SESS et ؟ًاريخ نيملسملا

 ىأر امف دمحلا كلو انبر هلوق دعب «ركشلاو» ةملك ديزي سانلا ضعب :75/8 س

 م ا RRR E BES ؟دوجسلل ىوهلا ةيفيك ام : 75494 س

 IAs N ws ؟دوجسلا ءانثأ دئازلا دادتمالا مكحام ۲٠١: س

 تامالع نم ةهبجلا ىف 2 دوحسلا اهثدحي يتلا ةمالعلا نأ درو له : ۲١۹۱ س

 EY SSE enber قل ل ؟نيلاصلا

 يف نيتدجسلا نيب ةبابسلا كيرحت يف حيحص ثيدح درو له : ۲٠۲ س
 A OEE E N RIE ؟ةالصلا

 ا 1 ؟ةحارتسالا ةسلج مكحام :761 س

 0 ؟هرخآ ىلإ هلوأ نم دهشتلا يف ةبابسلا كيرحت مكح ام : 754 س

 مم“  ؟ةالصلا ديزي وأ دهشتلا ىلع لوألا دهشتلا يف ىلصملا رصتقي له ۲٠١: س

 انوديفأ ؟ءاسنلاو لاجرلل ماع وه لهو ؟ةالصلا يف كروتلا مكح ام ۲٠١: س

 OOS RENAL ET SEES ًاريخ هللا مكازج

 ىلع راصتقالا ءىزجي لهف طقف هنيمي نع ةدحاو ةميلست ملسي مامإ : ۲١۹۷ س

 BES 7 ًاريخ هللا مكازج انوتفأ ؟ةدحاو ةميلست



 رظتني وأ ةرشابم ةالصلا دعب فرصني نأ مامإلل ىلوألا له : 768 س

 ا 001 ؟اليلق

 ةالصلا نم غارفلا دعب «هللا لبقت» لوقو ةحفاصملا يف مكتليضف يأر ام :704 س

 OES .ًاريخ هللا مكازجو ؟ةرشابم

 ٠۳١۹ .  .ًاريخ هللا مكازج ؟حيبستلا يف ةحبسملا مادختسا يف مكيأر ام :70 س

 E دطتم ؟ةالصلا نم مالسلا دعب ةعورشملا راكذألا ام 71١: س

 PEN Se ا ؟ةالصلا دعب ءاعدلاو نيديلا عفر مكح ام : ۲۹۲ س

 ةيآو «ركذلاو «ةحتافلا نوأرقي ةضورفملا تاولصلا دعبو دالبلا ضعب يف : ۲٠۳١ س

 1011 OT E ؟لمعلا اذه ين مكحلا امف « ىعامج توصب ىسركلا

 وهو ىلصي لهف ةعامجلا ةالص هتوفت نأ هتجاح ىضق نإ ناسنإلا ىشخ اذإ : 754 س

 FEC ا ؟ةعامجلا هتتاف ولو هتجاح ىضقي وأ «ةعامجلا كرديل نقاح

 FEES RSD . ةالصلا يف نينيعلا ضيمغت مكحام ۲٠١: س

 Ears ؟ةالصلا لطبت له ًاوهس ةالصلا ءانثأ عباصألا ةعقرف : 755 س

 FEET ا شل وو تل وت ؟اهرادقم امو ؟ةرتسلا مكحام : 3617 س

 U TT 0 116 ؟ًادرفنم وأ ًامومأم الافنتم وأ ًاضرتفم

 لهو «ةالصلل مهتيدأت ءانثأ نيلصملا مامأ ةيئابرهكلا ةأفدملا عضو مكح ام :759 س

 TER . مكملعبو مكب نيملسملا عفنو هللا مكباثأ ؟يعرش روذح كلذ ين درو

 هللا لأسي نأ رانلاو ةنجلا ركذ ىلع هتءارق يف رم اذإ ىلصملل زوجي له 77١: س



 عب ؟كلذ يف درفنملاو مومأملا نيب قرف كانه لهو ؟رانلا نم هب ذوعتيو «ةنجلا

 Ems وا EAE ER . وهسلا دوجس بابسأ ام ۲۷١: س

 امو ؟ةحيحص يتالص لهف قوبسم انأو اهب تيدتعاو ةعكر مامإلا داز اذإ :۲۷۲ س

 ألا و لم ا حم اع رجلا سال ؟ةعكر تدزو اهب دتعأ مل اذإ مكحلا

 اذامف ًايسان ةثلاث ىلإ ماقف «ىنثم «ىنثم ليللا ةالصو «ليللا يلصي لجر :۲۷۳ س

 NSE aS ؟لعفي

 ؟عجري لهف ركذ ةءارقلا يف عرشي نأ لبقو لوألا دهشتلا نع ماق لصم ۲۷٤: س

 EEE مم ؟لاحلا كلت يف هدعب وأ مالسلا لبق وهسلل دجسي ىتمو

 ا ؟ناضمرب صاخ وه لهو رتولا مكحام : 776 س

 ةيعدأ هل لهو «تونقلا ءاعد يف ةنسلا حيضوت مكتليضف نم وجرن :7175 س

 TEE ؟رتولا ةالص يف هتلاطإ عرشت لهو ؟ةصوصخ

 ٠٠١ . . ؟ليلدلا ركذ عم تونقلا ءاعد دنع نيديلا عفر ةنسلا نم له :۲۷۷ س

 مها ؟ةلزان نيملسملاب لزن اذإ مكح امو ؟ضئارفلا يف تونقلا مكح ام : ۲۷۸ س

 PON e E se ؟اهتاعكر ددعو ‹ حيوارتلا ةالص مكح ام : ۲۷۹ س

 ٠٠۴۳ . . . . ؟ناضمر رهش يف ليللا مايق ين نآرقلا متخ ءاعد مكحام :۲۸۰ س

 ىلإ ةليل نم لقتنت اأ وأ ماع لك نم ةنيعم ةليل يف ةتباث ردقلا ةليل له ۲۸١: س
 964 E ASSES SS E و SE كول ؟ةليل

 ناضمر يف حيوارتلا ةالص يف نيمومأملا لبق نم فحاصملا لمح مكح ام :۲۸۲ س

 TON ور لاو اول يح ب رو ا دفا E عر وع وو اوكا ون ؟مامإلا ةعباتم ةجحب

 ةربن رييغتب مهيف ريثأتلاو سانلا بولق قيقرت لواحي دجاسملا ةمئأ ضعب :۲۸۳ س



 مكلوق امف «كلذ ركني سانلا ضعب تعمس دقو « حيوارتلا ةالص ءانثأ ًانايحأ هتوص

 O ا قل و طر ات ا تاو هيتس ل مك ؟اذه يف هللا مكظفح

 لوخدب وه ةيدعبلاو ةيلبقلا بتاورلا ننسلا تقو نإ ءاملعلا ضعب لوقي :784 س

 ءاضقب يهتنت ةيلبقلا : مهضعب لوقو «ةضيرفلا تقو جورخب يهتنيو ةضيرفلا تقو

 ل يل وب ملم ولا LEVEES EE ؟كلذ ين حجارلا امف ةضيرفلا

 لبق اهئادأ نم نكمتي مل نمل رجفلا ةالص دعب رجفلا ةنس ءاضق مكح ام مم

 سن ؟رجفلا ةالص دعب ةالصلا نع يهنلا كلذ ضراعي لهو ؟ةالصلا

 نذؤملا نذأ مث «دجسملا ةيحت ىلصو ناذألا لبق دجسملا ناسنإلا لخد اذإ :78 س

 01 ا ss ا يصل ب نا ؟ةلفانب يتأي نأ هل عرشي لهف

 FOCAL Noa ؟اهتقو تاف اذإ بتاورلا ىضقت له :۲۸۷ س

 "ه9 . ؟ةضيرفلا ةالص دعب ةنسلا ءادأل ناكملا رييغت ىلع ليلد درو له :۲۸۸ س

 لا ا ؟ال مآ ىضقت له ىحضلا ةنس تتاف اذإ : 7894 س

 هذهل حيحصلا ظفللا وه امو ؟ةوالتلا ةدجس يف ةراهطلا طرتشت له ۲۹١: س

 11 ا م أع سرس قو مساس د ا ؟ةدجسلا

 ۳٦۱ ؟ءوضو هل طرتشي لهو ؟هتفص امو ؟رکش دوجس هلل دجسُي ىتم :١59س

 ناسنإلا ىلص اذإ ةراختسالا ءاعد لاقي لهو ؟ةراختسالا ةالص مكح ام : ۲۹۲ س

 ا لاا EET EE ؟ةبتارلا وأ دحسملا ةيحت

 مل EO TITRE ؟حيبستلا ةالص ام :۲۹۳ س

 "514 ؟ةجوزلا ىلع لوخدلا دنع جاوزلا ةليل نيتعكرلا ةالص مكحام ۲۹٤: س

 نوكت له ؛ برغملا ةالص لبق دجسملا ةيحت نعو «ىهنلا تاقوأ ىه ام ۲۹١: س

 TE SESS ؟ًاريخ هللا مكازج انوتفأ «هدعب وأ ناذألا لبق



 ERASE EORTC 1 ]ذآ ؟ةعامجلا ةالص مكح ام : 795 س

 اولصي نأ مهل زوجي لهف «دحاو ناكم يف نونكسي صاخشألا نم ةعومجم : 7917 س

 FERES ؟دجسملا ىلإ جورخلا مهمزلي وأ نكسملا كلذ يف ةعامج

 وأ «ناذألا عامس دنع ةالصلا ىلإ ةردابلا فظوملا قح يف لضفألا له :۲۹۸ س

 نا ؟بتاورلا ريغب اهدعب لفنتلا مكح امو ؟تالماعملا ضعب زاجنإل راظتنالا

 هتالصل يضاقلا أرقي لهف ةعامجلا عم ةيناثلا وأ ىلوألا ةعكرلا تتاف اذإ 555:

 مورو ؟ةحتافلا ةءارق ىلع رصتقي وأ هتاف امل ءاضق اهرابتعاب ةحتافلا عم ةروس

 رظتني وأ ةعامجلا عم لخدي لهف ريخألا دهشتلا يف مامإلاو لخد ّلصم 0١: س
 رق AN ee .ًاريخ هللا مكازج انوتفأ ؟ىرخأ ةعامج

 ۳٠۹ ؟ةلفانلا يف ىلصملا عرش دقو « ةبوتكم ا ةالصلا تميقأ اذإ لمعلا ام 701١: س

 هتءارقو مارحإلل مامإلا ريبكت ءاهتنا دعب ةالصلا يف لخد مومأم : ۳۰۲ س

 لمكي وأ مومأملا عكري لهف مامإلا عكر نكلو ةحتافلا ةءارق يف عرش مث ‹ةحتافلل

OATS 1 ENS ؟ةحتافلا ةءارق 

 ؟هعم لخدي وأ عفري ىتح رظتني لهف ًادجاس مامإلا مومأملا كردأ اذإ ۳٠١: س

E ENE 00000001 

 ةحنافلا ةءارق نم ةيرسلا ةالصلا يف يلصملا غرف اذإ : خيشلا ةليضف لئس : ۳٠٤ س

 NOES هد م ؟تكسي لهف عكري مل مامإلاو ةروسو

 اا ف ا SSS ؟مامإلا ةقباسم مكحام :706 س

 AER وم ؟يصاعلا فلخ ةالصلا حصت له :٠٠۳س

 ٠۷١ ؟ضرتفملا فلخ لفنتملاو « لفنتملا فلخ ضرتفملا ةالص زوجت له :7037س



 سرهفلا

 دجسملا ىلإ ًارخأتم لجر لخد اذإ هنأب نيلصملا نم ةعامج نيب شاقن لصح :08س
 هل زوجي لهف . فصلا يف لحم هل سيلو لمتكم فصلاو تميقأ دق ةالصلا نأ دجوف

 فلخ يلصي وأ ؟هتالص نم نكمتي يك لمتكملا فصلا كلذ نم الجر بحسي نأ

 ESET ]151 ؟لعفي اذام وأ ؟هدحو فصلا

 نم نوري ال ىلعألا رودلا يف نولصي نيذلاو نيرود نم دجسم دجوي : ۳۰۹ س

 Wee . مكيف هللا كراب انوديفأ ؟ال مأ ةحيحص مهالص لهف مهتحت

 ةعاذإلا وأ نويزفلتلا يف لقنت يتلا ةالصلا عم يلصي نأ ملسملل زوجي له ۳٠١: س

 مو ا و ؟ءاسنلل ًاصوصخ مامإلا ىري نأ نود نم

 ؟ةرئاطلا يف ةضيرفلا ةالص ةيفيك نعو ؟ةرئاطلا يف ةالصلا بهجت ىتم ۳١١: س

 RESEDA ب ا ؟ةرئاطلا يف ةلفانلا ةالص ةيفيك نعو

 نود عمجلا زوجي لهو ؟ةالصلا اهيف رفاسملا رصقي يتلا ةفاسملا رادقم ام ١7: س

 ANSEL ا ب ا ب و و نون DO ؟رصق

 ل ا وا ؟اهريغو تاولصلا يف رفاسملا ماكحأ ذخأي لهف «نينثالا

 جراخ ناك نمل زوجي لهو ؟ةعمجلا ةالص ىلإ رصعلا ةالص عمج مكح ام : ۳۱٤ س

 Aue RIERA 1 سر E aa ؟عمجلا دلبنا

 E SITET ؟رفسلا صخر ىهام ۳٠١: س

 AVS ؟ةعمجلا موي نم ىلوألا ةعاسلا أدبت ىتم ١٠س

 توص عمسي ناك اذإ ةعمجلا هتيب يف يلصي نأ ملسملل زوجي له ١7 س
 WAA e r BSE كو أ فت و اب أ ل نأ ف نب اج ل aê ؟مامإلا



 ESET TET ؟رهظلا يلصي لهف ةعمجلا لص نم ۳٠۹ س

 ناذألا داعيم دعبو « لغتشن رحبلا يف نحنو انيلع ةعمجلا ةالص تقو ءاج ۳۲۰ س

 ٠۹۱ .... ؟ةعمجلا ةالصو ناذألا انل حصي له هنم انجرخ ةعاس فصنب رهظلل

 دهشتلا يف مامإلاو ةالصلا ىلإ ءاج اذإ ةعمجلا موي مومأملا لعفي اذام 5١" س

 ETE TTR ؟نيتنثا يلصي مأ ًاعبرأ يضقي له «ريخألا

 ۳۹۲ ؟عدبلا نم ةعمجلا ةالص يف ةبطخلا دعب مامإلا ءاعد دنع نيمأتلا له 777 س

 مو ع ؟ةعمجلا موي بطخي مامإلاو يديآلا عفر مكح ام ۳۲۳ س

 OR ALAS ؟ةيبرعلا ةغللا ريغب ةبطخلا مكح ام ۳۲١ س

 مكح امو ؟ءاسنلاو لاجرلل ماع وه له اهل لمجتلاو ةعمجلا لسغ ٠۲١ س

 OTT ؟نيموي وأ مويب اهلبق لاستغالا

 يلصي لهف يناثلا ناذألا نذؤي نذؤملاو ةعمجلا موي دجسملا ناسنإلا لخد اذإ ۳۲١ س

 0000 ا EERIE ؟نذؤملا عباتي وأ دجسملا ةيحت

 RIT ؟ةعمجلا موي فوفصلا ىّطختي نميف مكتليضف يأر ام ۳۲۷ س

 eni ؟ًاضيأ درلا مكح امو ؟بطخي مامإلاو مالسلا مكح ام ۳۲۸ س

 Oe ؟اهل ةنيعم ةغيص كانه لهو ؟ديعلا موي ةئنهتلا مكح ام ۳۲۹ س

 ETTI عل وأ م سام و يمال رج TEE ؟ديعلا ةالص مكحام ٠۳۰ س

 م م . نيروجأم انوتفأ ؟دلبلا يف ديعلا ةالص ددعت مكح ام 71 س

 قرأ ساو ل ماو ينو يق ؟نيديعلا ةالص ةيفيك ام 77 س

 ريبكتلاب مامإلا موقي ةالصلا لبق ديعلا موي يف ندملا ضعب دجاسم يف دجوي ۳۳۳ س

 سدا a e ؟لمعلا اذه يف مكحلا امف .هعم نولصملا ركيو ربكملا لالخ نم



 2 سرهفلا

 ee ا ؟هتفص امو ؟ديعلل ريبكتلا ىدتبي ىتم "4 س

 كو يوناو و ؟فوسخلاو فوسكلا ةالص مكح ام 0 س

 CUS e ؟اهيضقي فيكف فوسخلا ةالص نم ةعكر هتتاف نم ۳۳۹٣ س

 دنع نوكي له « ءاقستسالا ةالص دعب ءاعدلا ءانثأ ءادرلا ليوحت ۳۳۷ س

 انوديفأ ؟هبلق نم ةمكحلا امو ؟جورخلا لبق تيبلا يف نوكي مأ ءاعدلل مايقلا

 ا د ل ا SEA SAS . مكيف هللا كراب

 ٠٠۲١ ؟كلذ ين مكلوق امف ءرطملا لزنل اوثيغتست ملول :لوقي سانلا ضعب ۳۳۸ س

 هذه ذفنت له «ينالفلا ناكملا يف نفدي نأ تام اذإ يصوي نميف مكيأر ام ۴۹س

 »20001 ]1 O A 00000000 ؟ةيصولا

 1 ا E ا ون رتل ل ا حف ؟نيقلتلا تقو ىتم ۳٤١ س

 نم براقألا ضعب لوصو لجأل هنفد نع تيملا رخؤي نم يف مكيأر ام ۳١١ س

 CSE نا ا راو نإ اان دنع 1 ؟ةديعب نكامأ

 2 2 رف صخس ةاثوب راج س هيلع ةالصلل اوعمتحيل هئاقدصأو هئابرقأل ام صخش ةافوب رابخإلا "

 000 S ؟حابم كلذ نأ مأ عونمملا يعنلا يف كلذ لخدي

 لسغ ىف هلك ىفط صملا نع تدرو يتلا ةحيحصل 5 | ةفصلا يهام ۳٤۳ س

 NO esa SEs aa ea Ss ؟تيملا

 ناسنإلا ءازجأ دقفت وأ فلتت مدهلاو قئارحلاو تارايسلا ثداوح ينًانايحأ ۳٤٤١ س
 ؟ءازجألا هذه ىلع ةالصلا عرشي له سأرلاو ديلا ةريسي عطق الإ دجوي ال ًانايحأو

 COV RSS ESS RAGA A RESA SSA ؟لسغت لهو



TTسرهفلا  

 موقت تناكو ءرهشأ ةتس طقسلا اذه رمع ناكو اهلح ين تطقسأ ةأرما ٠٤٠١ س

 نوكي نأ ىشخت يهو نار ريش ءوصت تناك كلذ عمو ة ةيعتمو ةقاش ا

 لصُي ملو نفد كلذ عمو «لامعألا كلت هببس هعضو لبق اهنطب يف طقسلا اذه توم

 كوكشلا هذه عفدت يكل لعفت نأ ةأرملا ىلع اذامو ؟هيلع ةالصلا كرت مكح امف ‹ هيلع

 ST . هللا مكدافأ انوديفأ ؟طقسلا توم نم اهر واست ىتلا

 ات ع قل م اود ا Sa ؟ةزانحلا ةالص ةفصام ٠٤١ س

 وأ اهل هكرت يف كشي وأ ةالصلل ًاكرات ناك اذإ تيملا ىلع ةالصلا مكح ام "47 س

 ا ees ؟هيلع ةالصلل هميدقت هرمأ لول زوجي لهو ؟هلاح لهجت

 ددع اهل لهو ؟اليل نفدلا زوجي لهو ؟ددحم تقو ةزانجلا ةالصل له "48 س

 CE aos ؟روبقلا ىلعو رباقملا يف ىلصت نأ زوجي لهو ؟نيعم

 4١١ .... ؟ةنيعم طورشاهل مأ ًاقلطم بئاغلا ىلع ةالصلا عرشُت له "44 س

 نفد يف باوصلا امف هنطب ىلع هديو هرهظ ىلع تيملا نونفدي دالبلا ضعب يف ٠٠١ س
 ESA ANSE RLS ؟تيملا

 ءاعدو «هربق دنع تيملل ءاعدلاو روبقلا ىلع نآرقلا ةءارق مكح ام ”ه١ س

 ENE ES SSSR اس تب ما ملم ؟ربقلا دنع هسفنل ناسنإلا

 5١5 .. ؟رباقملل ءاسنلا ةرايزو ؟ةحتافلا ةءارقو ؟رباقملا ةرايز مكح ام ۳٣۲ س

 نآرقلاب مهتاوصأ اوعفر تيملا تام اذإ هنأ يهو دالبلا ضعب يف ةداع كانه ۳٣۳ س

 SET ؟لمعلا اذه مكح امف تيملا تيب يف تالجسملا لالخ نمو



 چچ
 ةاكزلا ىواتف

 ا ا و ؟ةاكزلا بوجو طورشام 7604 س

 ETS e ؟ةيرهشلا بتاورلا ةاكز جارخإ ةيفيك ام "هه س

 ESTEE ؟نونجملاو يبصلا لام يف ةاكزلا بجت له 05 س

 EA سا ل ل م ؟نيدلا ةاكز مكح ام 7017 س

 ETE ؟ةاكزلا نم ةكرت فلخب مل يذلا تيملا نيد ىضقي له ٠١۸ س

 قوقحلا نم نيدملا نع طقسي اذامو ؟نيدملا ةقدص حصت له ٠٠۹ س

 2 عل اع دقوا وسل قت هدا يأ هشبل فيس اج سل لك ا ون ؟ةيعرشلا

 Sree ؟همزلي اذام نينس عبرأ ةاكز جرخي ل صخش 50 س

 11/7 OS ؟ةاكز ةنسلا فصن فلعت يتلا يشاوملا يف له ۳٠٣١ س

 نم تارمثم لخن ثالث دمحلا هللو هيفو ًاتيب تاونس ثالث لبق تيرتشا ۳٣۲ س

 سانلاو معنب باوجلا ناك اذإف هذه لاخاو ةاكر يلع لوف ريثك رمت نهيفو « نيعون

 همدع نم باصنلا غولب يتفرعم نوكي فيك كلذ نع ةلئسأ لأسأف ًاّدج كلذ نولهجي

 CVA ل م را عر و دل ARE هول ف ال ووو ام لاس ل نق ؟ًافرخ اهفرخأ انأو

 ىلإ اهضعب مضي مأ هتبسنب عون لك نم عفدت لهو ؟ةاكزلا ريدقت نوكي فيك : ًايناث
 تاونسلا يف عنصأ اذامو ؟ادوقن عفدأ نأ زوجي لهو ؟دحاو عون نم جرختو ضعب

 CEN TR نعبر e aE ODA ؟ةيضاملا

 .T4 ؟وليكلاب ةَ يبنلا عاص رادقم امو ؟ةضفلاو بهذلا باصن ام ۳۹۳ س

 يلحو «باصنلا غلبي نهيلح عومجمو ًايلح نهاطعأ دق تانب هدنع لجر 54 س

 ٤٠١ ....  ؟يكزيو ًاعيمج يلحلا عمجي لهف باصنلا غلبي ال اهدرفمب ةدحاو لك



 لهف اهذخأ نم هل اهادهأ مث اهقحتسي نمل هتاكز لجرلا ىطعأ اذإ ۳٠١ س

 PCTS ا ا le ؟اهلبقي

 ٤٠١ . . . ؟اهوحنو ًابايث لاملا ةاكز نع الدب عفدي نأ ناسنإلل زوجي له 755 س

 REET ؟هتاكز ردقت فيكف هوحنو سام لا بهذ عم ناك اذإ ۳۹۷ س

 11 ؟ريقفلا وه نمو ؟دجاسملا ءانب يف ةاكزلا فرص مكح ام ۳٦۸ س

 47 . ؟ةصاخلا تارايسلاو ةرجألل ةدعملا تارايسلا يف ةاكزلا بجت له ۳٠۹ س

 TE وكلا RESA E قطب ؟ةرجؤملا رادلا ةاكز مكحام ۳۷۰ س

 ةراجتلل اهاون تاونس ثالث يضم دعبو اهنكسيل ًاضرأ ىرتشا صخش ۳۷۱ س

 5137 رب ف اطل فرط طيار ب هوا رول ا ا ا ؟ةاكز ىضم اميف لهف

 ٤٠٤ . . . . ؟ناضمر نم لئاوألا رشعلا ين رطفلا ةاكز جارخإ مكح ام ۳۷۲ س

 TESA دينا ف ؟ةقدصلا ةينب رطفلا ةاكز يف ةدايزلا زوجت له ۳۷۳ س

 فانصألا تمادام زرلا نم رطفلا ةاكز ءادأ زوجي ال هنإ ءاملعلا ضعب لوقي 774 س

 ESAs ؟مكتليضف يأر امف ةدوجوم اهيلع صوصنملا

 اهيف لهف ماتيأل مهاردو تيم ثلث هدنع ناك نم : خيشلا ةليضف لئس ۳۷١ س

 CHO Sea جوت قش ا مك سلا ب هاو نه فلو SAD ؟ةاكز

 e ملا ل و ؟ةاكز ةصاخلا تارايسلا ىلع له 775 س

 دي ؟ةاكز اهنأ هريخي لهف اهقحتسمل هتاكز ناسنإلا ىطعأ اذإ ۳۷۷ س

 aR TET ؟اهبوجو ناكم نم ةاكزلا لقن مکح ام ۳۷۸ س

 يف مهنع رطفلا ةاكز جرخي لهف ضايرلا يف هتلئاعو ةكم يف ناك نم ۳۷۹ س

 LD E O E ؟ةكم



 ا ااا

 ةاكزلا بحاص بهذي وأ هنيد ىضقيل ةاكزلا نيدملا ىطعي نأ لضفألا له ۳۸١ س

 CV نم توف RSIS طق عع ؟هنع يفويو هنئاد ىلإ

 00011 1 EEA ؟اهقحتسي ةاكزلل هدي دم نم لك له ۳۸۱ س

 اذه نوكي لهف كرظن ىلع اهقرف لاقو صخشل هتاكز لسرأ ينغ لجر ۳۸۲ س

 2 NTT ؟اهنم قحتسيو ةاكزلا ىلع نيلماعلا نم ليكولا

 ين ًاديس نكي مل نإو هناميإ ةيوقتل ىطعي له ناميإلا فيعض صخش ۳۸۳ س
 CEE RA ل ا ل A ا ا ؟هموق

 aie ؟ملعلا بلاطل ةاكزلا ءاطعإ مكح ام ۳۸١ س

 SLES ؟نيدهاجملل ةاكزلا عفد زوجي له ۳۸١ س

 ةاكزلا لهأ نأش يف ىلاعت هلوق هيلع قبطني دجاسملا ءانب يف ةاكزلا فرص له 785 س

 EASES وسم ؟(١٠5 : ةيآلا «ةبوتلا ةروس) لأ ليس فو »

 ا يأ bees ؟براقألل ةاكزلا عفد مكح ام ۳۸۷ س

 ee ؟ناضمرب ةصتخم تاوكزلاو تاقدصلا له ۳۸۸ س

 هنع هلهأ هب قدصت ام مأ هتايح يف ناسنإلا هجرخأ ام ةيراجلا ةقدصلا له ۳۸۹ س

 CED ارا دقن نيكو E OTS ا افخم ؟هدعب نم

 نم دحأل وأ اهسفنل اهجوز لام نم قدصتت نأ ةأرملل زوجي له ۳۹١ س

 1 ا ا TIETTET ؟اهتاومأ

 اهذخأي مث اهعزويس هنأ ةجحب ينغلا هبحاص نم ةاكزلا ذخأي ريقف لجر ۳۹۱ س

 O SRS سا ا ؟لمعلا اذه يف مكحلا امف وه



 2 سرهفلا

 مايصلا ىواتف

 e E 1 1 ؟موصلا باجيإ نم ةمكحلا ام ۳۹۲ س

 يف ةمألا ةدحو ىلع ًاصرح ةكم علاطمب اهلك علاطملا طبرب يداني نم كانه ۳۹۳ س

 COV EA SE ؟مكتليضف يأر امف هريغو كرابملا ناضمر رهش لوخد

 لاوش لاله ةيؤر لوألا دلبلا يف نلعأو دلب ىلإ دلب نم مئاصلا لقتنا اذإ ۳۹٤ نس

 OF ندع a ؟لاوش لاله هيف ري مل يناثلا دلبلا نأب ًاملع مهل ًاعبت رطفي لهف

 هل زوجي له مايصلا هيلع بعصيو قاش هلمع نميف مكتليضف يأر ام ۳۹۵ س

 O SES SAAR SASS نمل اك م ال ؟رطفلا

 هه ؟اهيلع بجي اذامف الهج ضيحلا مايأ موصت تناكو تضاح ةريغص ةاتف 95 س

 ةيرذلا نم هتحت نم شيعو هشيع بسك لجأ نم ناضمر مايص كرت لجر ۳۹۷ س

 GOOF o O E a a يس ؟مكحلا امف

 1 سا EER ؟رطفلل ةحيبملا راذعألا ام ۳۹۸ س

 موصلا ةين تيبي إلو «رهشلا تبثي نأ لبق ناضمر نم ىلوألا ةليللا مان لجر م34 نب

 لهو ؟لاحلا هذه لثم يف لمعلا امف ناضمر نم مويلا نأ رجفلا علط نأ دعب ملعو

 OV CEASA 000 ؟مويلا كلذ ىضقي

 ؟هموي ةيقب كسمي لهف راهنلا ءانثأ يف رذعلا لازو رذعل ناسنإلا رطفأ اذإ ٠٠١ س

SA SAEو ا ا  RDI 

 4509 ... ؟مكحلا امف مايصلا نم ءابطألا اهعنمو ةطلجب ةباصم ةأرما 40١ س

 ES ؟«هموصو رفاسملا ةالص نوكت فيكو ىتم ٠٠۲ س

 SEET ؟ةقشملا عم رفاسملا موص مكحام 40 س



 سرهفلا 3

 رضاحلا تقولا ين مئاصلا ىلع قشي ال موصلا نأ عم رفاسملا موص مكح ام ٤٠٤ س

 NORE es ؟ةثيدحلا تالصاوملا لئاسو رفوتل

 456 . . ؟ةرمعلا ءادأ ىلع ىوقتيل رطفي لهف ًامئاص ةكم ىلإ لصو اذإ رفاسملا ٩١ ٤١ س

 455 . . . . ؟معطت لهو ؟يضقت ىتمو ؟رطفت نأ عضرملل زوجي له 405 س

 رثؤي لهف شطعلاو عوجلا ةدشل ًايخرتسم راهنلا مظعم مئاصلا ىضق اذإ 407 س
 Cece وب هنو جدام يروح لوو ركوب هلا وأ ياقمر ؟مايصلا ةحص يف كلذ

 455 ؟هلك رهشلا مايص ةين يفكت مأ ةين ىلإ جاتحي ناضمر يف ماصُي موي لك له 408 س

 Ves ؟مئاصلا اهب رطفي له برش وأ لكأ نود رطفلل ةمزاجلا ةينلا 5094 س

 4510 . .. ؟هآر نم ىلع بجاولا امو ؟ًايسان مئاصلا لكأ اذإ مكحلا ام 4٠١ س

 CREE RSE ؟مئاصلل لحكلا مكحام 4١١ س

 A Ea ES ؟مئاصلل بيطلاو كاوسلا مكحام 417 س

 VASA EEE ES ؟موصلا تادسفم يهام 41 س

 ٤۷١ . . . . ؟رطفي لهو مئاصلل سفنلا قيض خاخب لامعتسا مكحام ٠٠٤ س

 VE اور ول للا DSS e ؟رطفم ءيقلا له 5١6 س

 NSE اإل لل ا ؟رطفي له مئاصلا ةثل نم مدلا جورخ 4١5 س

 كاكا. ؟اهموص مكح امف هعولط دعب تلستغاو رجفلا لبق ضئاحلا ترهط اذإ 417 س

 VDE ؟رطفي لهو مئاصلل سرضلا علق مكحام ٠۱۸ س

 VSS ESS و ؟رطفي لهو مئاصلل مدلا ليلحت مكحام 419 س

 ٤۷۸ . ؟ةرافكلا هيلع بجت لهو ؟كلذب رطفي لهف مئاصلا ىنمتسا اذإ 47١ س



 00 0 1 ؟مئاصلل بيطلا مش مكح ام 47١ س

 354 ؟يناثلا نود لوألاب رطفي ثيح ةرطقلا نيبو روخبلا مش نيب قرفلا 477 س

 VO و م ؟مئاصلل نذألاو نيعلاو فنألا ةرطق مكح ام 4177 س

 ESS جف يال ؟حيحص همايص لهف مئاص وهو ملتحا نم 474 س

 CAV Rss bs sare ؟مئاصلل دربتلا مكح ام 576 س

 4/١ . ؟كلذب رطفي له هفوج ىلإ ءاملا لخدف قشنتسا وأ «مئاصلا ضمضمت اذإ 475 س

 ال ل SA ؟ةيرطعلا حئاورلل مئاصلا لامعتسا مكحام ٤۲۷ س

 AS Age a SS ؟رطفي فاعرلا له ٤۲۸ س

 نم لصأ هل اذه لهف ةعاس عبر وأ ‹قئاقد رشع وحنب رجفلا ةالص لبق لعجي وهو

 EEN TCE نيروجأم انوتفأ ؟عدبلا نم وه مأ ةنسلا

 دعبو رطفأف راطملا ضرأ ين وهو نذؤملا نذأو سمشلا هيلع تبرغ نم 470 س
 AREAS طا اين ا ؟كسمي لهف سمشلا ىأر ةرئاطلا عالقإ

 AS aes ؟مئاصلل ةماخنلا وأ «مغلبلا علب مكحام ٤١١ س

 1 و ؟ماعطلا قوذتب موصلا لطبي له ٤۳۲ س

 ٤۸٤ . . . . ؟موصلا دسفي ناضمر راهن يف مارح مالكب ءرملا ثدحت له ٤٠۳٣ س

 اا ور ا ف ؟موصلا لطبت لهو ؟روزلا ةداهش يهام 574 س

 i TO اا ااا ؟مايصلا بادآ يه ام 47 6 س

 يف رمتسي مأ نذؤملا مئاصلا عباتي لهو ؟راطفإلا دنع روثأم ءاعد كانه له 475 س

 اا ase e ate 0 0101572 221012 ؟هرطف



 سرهفلا 7

 اكل نوت ناحل ؟ءاضق هيلع نمل لاوش نم تسلا مايص ين مكيأر ام ٤۳۷ س

 ىضقي لهف تام رهشلا لوخد نم مايأ ةعبرأ دعبو ناضمر يف رطفأ ضيرم 418 س

 CARS SMS SESE نورا يبول يأ ؟هنع

 يع ا ماا مااا ؟لاوش نم مايأ ةتس مايص يف لضفألا وهام 44٠ س

 هذه نأ مأ «لاوش رهش نم اهموصي يتلا مايألا راتخي نأ ناسنإلل زوجي له 454١ س

 هيلع بجيو هيلع ًاضرف حبصت مايألا هذه ملسملا ماص اذإ لهو ؟مولعم تقو اهل مايألا

 E وول دل لو ECON قس امتع قاب ؟ماع لك اهمايص

 E AS E NE E E BS ۹٩ ؟ءاروشاع موي مايص مكحام 5147” س

 Oa تر مم دلو ا ؟نابعش رهش يف مايصلا مكحام 447 س

 لهف ةعمجلا موي هموص موي قفاوو ًاموي رطفيو ًاموي موصي ناسنالا ناك اذإ 454 س
 O A 00 ؟ال وأ همايص هلزوجي

 ENES Sa ؟عورشم وه لهو ؟لاصولا موص وهام ٤٤٥ س

 ٤٠۹ ؟ءاضقلا مايص معي لهو ؟مايصب ةعمجلا صيصخت نع يهنلا يف ةلعلا ام ٤٤١ س

 ناك اذإو ؟مثأي لهف تارطفملا نم رطفمب لفنلا موص ناسنالا دسفأ اذإ ها

 ااا ؟ةرافك هيلع لهف عامجلاب هدسفأ

 كلذكو لكألاو ةجاحلا ءاضقل جورخلا فكتعملل زوجي لهو ؟فاكتعالا مكح ام 548 س

 °40 ؟ِلَك ىبنلا نع حيحصلا فاكتعالا ةيفيكو ؟فاكتعالا ننس يه امو ؟يوادتلل جورخلا



 < سرهفلا

 جحلا ىواتف

 لهو ؟لاحلا كلت ىلع وهو هجح مكح امف موصيالو يلصي ال نم جح اذإ 5594 س

 A aE ؟لجو زع هللا ىلإ بات اذإ تادابعلا نم كرت ام يضقي

 ءادأ يف لهاستي نم بابشلا نم ةصاخو نيملسملا نم ًاضعب ظحالن ام ًاريثك ٠٠١ س

 اذامبو ؟كلذ مكح امف لغاشمب رذعتي انايحأو «كلذ يف فّوسيو جحلا ةضيرف

 جحلا ةضيرف ءادأ نم مهءانبأ نوعنمي ءابالا نم ًاضعب ظحالن ًانايحأو ؟اذه نوحصنت

 لعف مكح امف مهيف ةرفوتم جحلا طورش نأ عم راغص مهنأ وأ < .مهيلع فوخلا ةجحب

 هيف امل مكقفوو ًاريخ هللا مكازج ؟كلذ يف مهءابال ءانبألا ةعاط مكح امو ؟اذه ءابآلا

 ORNS قو قسم CER aos . ةرخالاو ايندلا يريخ

 SERRE RE مج ؟جحلا همزلي له نيد هيلع نم 40١ س

 ذخأ دق صخشلا اذه نأ كلذ دعب ملع مث همأ نع جحيل ًاصخش لكو نم ٤٥۲ س

 OV و اتا هكل هللا رفغ انوتفأ ؟ذئنيح مكحلا امف ةديدع تالاكو

 ءادأ نع زجع تيبلا ىلإ لصو الو ةرمعلاب مرحأ نسلا ين ريبك صخش 47 س

 OT يق RES اق نو هناك وبطل ا افا ؟عنصي اذامف ةرمعلا

 ٠٠۳ . . . ؟هذخأي لهف ءيشاهنم يقبف ةرجأب هريغ نع ناسنإلا جحاذإ 405 س

 و ؟هسفنل وعدي نأ هل زوجي لهف هيبأ نع نبإلا رمتعا اذإ 506 س

 Ene RES ؟ةرمعلا وأ جحلا يف ةبانتسالا مكحام ٠٠٦ س

 07 ؟تيملا نع رامتعالا زوجي له ٤٥۷ س

 ربتعي زيمملا يبصلا لهو ؟حبحص اهجح لهف مرح نودب ةأرملا تجح اذإ 408 س

 هدول و e ؟مرحملا يف طرتشي يذلا امو ؟ًامرحم



 کې
 اهجوزو يتخأ ةقفرب نكلو ناضمر يف ةرمعلا يدؤأ نأ يونأ : لوقت ةأرما 4594 س

 قات ا Tees ؟مهعم ةرمعلل بهذأ نأ يل زوجي لهف يتدلاوو

 E ELLES ؟ةينامزلا جحلا تيقاوم يهام 470 س

 ه١٠ . . . . ؟ةينامزلا تيقاوملا هذه لوخد لبق جحلاب مارحإلا مكح ام 45١ س

 ESSE SSE وا ؟ةيناكملا جحلا تيقاوم ام ٤٠٦۲ س

 CAD E EEE ؟مارحإ نودب تاقيملا زواجت نم مكح ام ٤٦۳ س

 هلا“ لل ؟ةيبلتلا يف اهب ظفلتي يتلا يه له «كسنلا يف لوخدلا ةين ٤٦٤ س

 هناا ياا ا وح ؟اوج ةكم ىلإ مداقلا مارحإ ةيفيك ام 450 س

 ه5١ ..  ؟ةرمعلا ديري وهو مارحإ نودب تاقيملا زواجت نميف مكحلا ام 555 س

 ه١ .. ؟ةدج نم مرحي لهف ةرمعلا دارأ مث هدج ىلإ هدلب نم رفاس نم 4717 س

 ONY يولي اخف نعم ؟مارحإلا سبل دعب مرحملل لاستغالا مكح ام ٤٦۸ س

 نع بئانلا جح دقو ناسنإلل ًاّدج ناك اذإ ىفوتملا نع جحلا مكحام 459 س

 لاا ESSE eras ااا ؟هسفن

 ONA ا ورا ب ال والا ES SESS ؟هصخت ةالص مارحإلل له ٤۷١ س

 لهف يلع رايبأ نم جحل اب مرحأو ةنيدملا ىلإ رفاس مث جحلا رهشأ يف رمتعا نم ٤۷١ س
 6 E ؟ًاعتمتم نوكي

 لهف جحا هل رسيت مث جحلا دري مل وهو اهمتأو لاوش يف ةرمعلاب مرحأ نم 4177” س

 هلك ا a RA اساسا نك ماع نك ؟ًاعتمتم نوكي

 OTE و ا د ملا قاض واو الفنا ووو اح ياحب ندعو ؟جحلاو



 ص ع سرهفلا
 OTN O e e ب e SESS ؟هرعش طيشمت مرحملل زوجي له ٤۷٤ س

 Es ؟همزلي امف للحتو هنم الهج هرعش ضعب نم رصق جاح ٤۷٥ س

 مدعب رمألا ةالو ىلع لياحتي نأ لجأ نم مارحإ نودب ةكم يقافالا لخد اذإ ٠۷٩ س
 نعو انع هللا مكازج انوتفأ ؟حيحص هجح لهف ةكم نم مرحأ مث .جحلا ةدارإ

 ملا نسما الا ردو واف نمو ولا دا NEE .ًاريخ نيملسملا

 ربتعي لهف هدلب نم جحلل ًارفس أشنأ مث هدلب ىلإ عتمتملا عجر اذإ ٤۷۷ س

 ONE see ل ايل وام ولاول اور تف "و او وم و ER SER ؟ادرفم

 هنأ ملعلا عم مازحلا كلذكو «مرحملل ةلظملا لامعتسا مكحام ٤۷۸ س

 OVE e aE SAA A اهو اي دو ورا ا فر تحج تف نر ؟طيخم

 ه5 . ؟عنصي فيكف مارحإلا بايث سبلي نأ عيطتسي ال قاعم صخش ٤۷۹٩ س

 575 .... ؟عامجلا ميرحت الهاج جحلاب مرح وهو عماج نم مكحام 48٠١ س

 ءاطغلا سمي ال نأ طرتشي لهو ؟ةمرحملا ةأرملا بجحتت فيك 48١ س

 OVC e و ERE SSR قانا E ogee I DATO ؟اههجو

 TE ؟مكحلا امف عادولا فاوط لبق تضاحو ةجاح ةأرما ٤۸۲ س

 نودب ترمتعا ترهط امدنعو «ضئاح يهو اهجوز عم تمرحأ ةأرما ٤۸۳ س

 نيملسملا نعو انع هللا مكازج انوتفأ ؟مكحلا امف كلذ دعب مدلا تأر اهنإ مث مرح

 مدل SEVERN SESE .ًاريخ

 تقو ناحو ةكلمملا جراخ نكستو ةضافإلا فاوط فطن لو تضاح ةأرما ٤۸٤ س

 ؟عنصت فيكف ىرخأ ةرم ةكلمملل اهتدوع ليحتسيو رخأتلا عيطتست الو اهترداغم

 EARLE SES .ًاريخ هللا مكازج انوتفأ



 ېچ
0 

 اذامف ةرمع نودب ةكم نم تجرخف تضاح مث ةرمعلاب تمرحأ ةأرما 4850 س

 ONE acs aS للام راع لن يشب as ê ويلا لا ؟اهيلع

 بايث مارحإلل لهو ؟اهيف تمرحأ يتلا بايثلا ريغت نأ ةمرحملل زوجي له 485 س
 i E O اول لل ا اين رط ا كش اكساس لنا ام را ان تق ؟هصخت

 FSS ؟بروجلاو نيزافقلا سبلت نأ ةمرحملل زوجي له ٤۸۷ س

 ترَّخأو ةكم ىلإ تلزنو هنم تمرحأف ضئاح يهو تاقيملاب ترم ةأرما 48/8 س

 3 يا يضم ات اا نو ؟اهترمع مكح امف ترهط ىتح ةرمعلا

 تعلخو ةكم ين ترهط مث ضئاح يهو تاقيملا نم تمرحأ ةأرما 484 س

 OF يب وو دول محق قل eS ؟مكحلا امف اهسبالم

 انعم امب ًاثيدح ترق تنك دقف  جحلا يف باقنلاب هجولا ةيطغت مكح ام 594١ س

 هللا يضر  ةشئاعل ًارخآ لوق تأرقو :«نيزافقلا سبلت الو ةمرحملا ةأرملا بقتنتال»

 اذإو انهوجو ىلع انلدسأ لجرلا انب ىواس اذإ انك» :لوقت جحلا يف مهو  اهنع

 OTO a û ؟نيلوقلا نيب عمجن فيكف «انهوجو انفشك مهانقبس

 هال” . ؟مكحلا امف الهاجوأ ًايسان مارحإلا تاروظح نم ًائيش لعف نم 44١ س

 رفاسو هب رفكي ام هعم نكي ملو هكسن ءادأ يف ءاطخألا ضعب يف عقو جاح 497 س

 يف مزلي ناك اذإو ؟ةكم يف نوكي نأ همزلي مآ هدلب يف هيلع بجو ام جرخي لهف هدلب ىلإ
 ها ا ا ا ؟ليكوتلا زوجي لهف ةكم

 هاا كا مو ؟فاوطلا ىلع يعسلا ميدقت زوجي له ٤۹۳ س

 ٥۳۸ ؟نيترمعلا نيب ةنيعم ةدم كانه لهو ؟ناضمر يف ةرمعلا راركت مكحام 444 س

 ملاذإو ؟فاوطلا فنأتسي لهو ؟فاوطلا ءانثأ ةالصلا تميقأ اذإ مكحلا ام 4946 س

 ا ا ]ذا ؟لمكي نيأ نمف فنأتسي



 ص لل علا سرهفلا
 ه1 ؟همزلي اذامف فاط مث فاوطلا لبق رمتعملا ىعس اذإ 445 س

 CI EE ؟عرشي ىتمو ؟عابطضالاب دارملا ام ٤۹۷ س

 EDR SONE 8 ؟يعسلاب عوطتلا زوجي له 498 س

 O ؟همزلي اذام ًالهج ةضافإلا فاوط كرت نم 494 س

 ليبقت لضفأ امهيأف رجحلا ليبقتل هءاسن عفدي نيفئاطلا ضعب تيأر 000 س
 EEE a a ؟لاجرلا ةحازم نع دعبلا وأ ءرجحلا

 ةرمعلا فاوط نم سداسلا طوشلا ينو عتمت جح اهجوز عم تجح ةأرما 50١ س

 a SDS ؟ءيش اهيلع لهف هيأر ىلع رصأو عباسلا هنإ : اهجوز لاق

 بتك نم أرقي لهف ةيعدألا نم ليلقلا الإ فرعي ال جاحلا وأ رمتعملا ناك اذإ ٠٠۲ س

 Sees ؟كسانملا نم كلذ ريغو هيعسو هفاوط يف ةيعدألا

 o4 ؟امهريغو يعسو فاوط نم ةرمعلاو جحلا كسانل صاخ ءاعد كانه له ٥۰۳ س

 ٠٤٠ . ؟مكحلا امف ةساجن همارحإ بايث يف دجو هترمع نم غارفلا دعب لجر ٠٠٤ س

 ةالصلا هيلع ميهاربإ يمدق رثأ وه ميهاربإ ماقم يف يذلا رثألا له ٠٠١ س
 هكا ينو وسو دما ا اخ مدا مادبا دموع A ؟ال مأ مالسلاو

 ه1 و ول بو و دال ؟ةبعكلا بوثب حسمتلا زوجي له 005 س

 Res ؟لضفأ امبيأو ؟ةرمعلا يف ريصقتلا وأ قلحلا مكح ام ٥۰۷ س

 قلحي ملو رصقي ملو ةيداعلا هسبالم سبلو ةرمعلل ىعسو فاط عتمت جاح 0508 س

 SE SES دارا لما ا ES ؟لعفي اذامف أطخأ هنأ ربخأف جحلا دعب لأسو

 اذام جحلا كسانم لمكأو هترمعل قلحي وأ رصقي ملو ًاعتمتم مرحأ نم 004 س

 SEA ERLE SRS Sa كاما او كوالا مومو نعال بوجود ؟هيلع



 کک ېچ
 «ةيقابلا ةعبسلا مصي ملو جحلا يف مايأ ةثالث ماصف يدهلا دجي مل عتمتم 51٠١ س

 0000 ess ؟لعفي اذامف تاونس ثالث كلذ ىلع ىضمو

 OOF اير عا ؟هترمع مكح امف هدلب يف ةرمعلل هرعش قلحي صخش ١۱۱٥س

 ٠٠١ .. ؟ءيشهیلع لهف جحيال نأ هلادب مثًاعتمتم ةرمعلاب مرحأ نم ۵٠۲ س

 يدهلا حبذ نأ ىلإ همارحإ نم للحتي ملو رمتعاو اعتمتم جحلاب مرحأ نم ٠٠۳ س

 CC ل عا ل ا سس ؟حيحص هجح لهو ؟هيلع اذامف الهاج

 برغملا اولصو اوفقوت اهيلع اولبقأ املف ةفلدزم ىلإ قيرطلا اولض موق 5١14 س
 لهف رجفلا اهيف اولصو رجفلا ناذأ ةفلدزم اولخد مث اليل ةدحاولا ةعاسلا ءاشعلاو

 O ا o .ًاريخ انع هللا مكازج انوتفأ ؟ءيش مهيلع

 عم اهنع ةرمجلا يمر يف اهنبا تلكوو «ليللا رخآ ةفلدزم نم تعفد ةأرما ١٠١ س

 OE Se SÎ . نيروجأم انوتفأ ؟مكحلا امف «ةرداق اهنأ

 يف وهو ضوحلا يف رجحلا طقسي ملو قرشلا ةهج نم ةبقعلا ةرمج ىمر جاح 015 س
 هم را ؟هلك يمرلا ةداعإ همزلي له رشع ثلاثلا مويلا

 ناموي وأ موي ىضمو ىمرملا عبسلا رامجلا نم ناترمج وأ ةرمج بصت مل اذإ 017 س

 ...oof ؟ىمرلا نم اهدعب ام ديعي لهف همزل اذإو ؟ةرمجلا هذه ىمر ديعي

 امو ؟حيحص اذه لهف اهب يمر دق يتلا ةاصحلاب يمرلا زوجي ال هنإ لاقي 018 س

 ةواق و هدرا rE اوم .ًاريخ نيملسملا نع هللا مكازجو ؟هيلع ليلدلا

 ه5” . . . . ؟ةضافإلا فاوط ىلع جحلا يعس مدقي نأ جاحلل زوجي له 519 س

 هال اواو عض ؟ًءاضق ىهتني ىتمو ؟ءادأ ةبقعلا ةرمج ىمر ىهتني ىتم 07١ س

ooN..... ؟ديعلا اخ فاوطلا ابق اميدقت زاوج o۲۱ لا هوپ نض ب يعشسلا دعت راو چ ص 



 ًايعس هيلع نأب كلذ دعب ربخأو عسي ملو جرخ مث يعس هيلع نم فاط اذإ ٥۲۲ س

 SNe Rees ؟فاوطلا ديعي نأ همزلي مأ طقف ىعسي لهف

 ٠٥۹ .. ؟طقف سأرلا ضعب نم ةرمعلل رصقي نميف مكتليضف يأر ام 07 س

 61 ل E ان ا ل و ؟رامجلا ىمر تقوام ٥۲٤ س

 فطي ملو رامجلا مري ملو ىنم يف تبي ملو ةفرع موي ضرملا هباصأ لجر 5750 س
 اا ا ذا ؟همزلي اذامف ةضافإلا فاوط

 a SE ؟هيلع اذامف دودحلاب الهج ةفلدزم جراخ تاب نم 075 س

 فاوط دعب يعس هيلع لهف مودقلا فاوط دعب ىعسو ًادرفم جح نم 077 س

 SVE مس SALO جوس كنب SET ؟ةضافإلا

 OAT ES ؟نراقلل دحاو ىعسو دحاو فاوط ىفكي له ٥۲۸ س

 دعي مو ةكم لخد مث اليل ةرشع ةيناثلا ةعاسلا ىلإ ىنم يف تاب نم مكح ام ٥۲۹ س

 AE مما ا E a ؟رجفلا عولط ىتح

 نا ؟الاجعتم ربتعي لهف بورغلا دعب هل دوعيس ىنم يف لمع هيدلو

 رشع ثلاثلا مويلا نم ًارصع ةعبارلا ةعاسلا هرفس دعوم ةكلمملا جراخ نم جاح ٠۳١ س
 ةليل تيبملا هكردأو رشع يناثلا مويلا نم يمرلا دعب ىنم نم جرخي لو ةجحلا يذ رهش نم

 تاف لاوزلا دعب رخأت ول هنأ ًاملع رفني مث ًاحابص يمري نأ هل زوجي لهف ءرشع ثلاثلا

 زيجي يأر كانه سيلأ زاوجلا مدعب باوجلا ناك اذإو ؟ةريبك ةقشم هيلع تبترتو رفسلا
 SLES .ًاريخ نيملسملا نعو انع هللا مكازج انوديفأ ؟لاوزلا لبق يمرلا

 و رداغو لجعتلا وه اذه نأ هنم ًاَتظ رشع يناثلا مويلا يف يمرلا كرت نم ٥۳۲ س

 ON كف SS ياسو Sa ؟هجح مكح امف عادولل فطي



 ك چ
 ليللا فصن دعب ام ىلإ اهب ىقبيو ليللا يف اهيلإ يتأيف ىنم يف ًاناكم دجي ل نم ٠۳۳ س
 E جاو بأ املا جاو وم باختلاف ل ؟مكحلا امف هموي ةيقب مرحلا ىلإ بهذي مث

 لهف رصعلا دعب رفاسي نأ دارأو مان مث حابصلا يف عادولا فاوط فاط لجر 54 س
 95017 رج و وحول اجو قلب ل RSE E ؟ءيش همزلي

 ON EE Sa ak ؟رمتعملل عادولا فاوط مكح ام ٥۳١ س

 مل هنأل شيتفتلا زكرم هعنم ةكم ىلإ لصو الو تاقيملا نم جحلاب مرحأ لجر ٠۳١ س

 مال خو للا سنو نو لا اراب a ؟مكحلا امف جحلا ةقاطب لمحي

 A 1 ؟همزلي اذامف هنم عنم مث جحا دصق نم ٥۳۷ س

 هالا ...... ؟جحلا رجأ نم صقنت يصاعملا نم جاحلا هلعفي ام له ٥۳۸ س

 VF Saas ؟هجح مکح امف روزم رفس زاوجب جح نم ٥۳۹ س

oV را BE SE EE E A لور دقن يوتوب لول E OLE o TS سرهفلا 




